
 9 و
۱ 

 ۱۳ ۳۸ دور
# 



 لاب ور امتیس .یدعسا منیس

 یکدن ز تذل
 دوجواب اریز تسا یردانرما هسنارف رد یدمک یاهملیف هیهت

 نتخاسزا اذهعم دنتسهیئوک هلذب خوش یاهمدآ روشک نیا مدرم هکنیا

 نایمرد یهاگهاگ نیا دوجواب ۰ دنشابیم زجاع بوخ یدمک یاهملیف
 وهتخاسیدمک بوخ ملیف ثکیهک دنوشیم ادنپ یناسک ناک دننک هیبق

 زاسیم بلج |رنادنمقالع رظن
 <وبیت كرامناژ» و؟ریب هژور»دیاب ناک دننک هیهت هنوگنیا زا

 رایتخاردا ردوخ رنههکنی یاجبو هدوبقوذاب ناناوج زا ودرههک دربمان ار
 اصخش دوخهک دناهدروآ لمعب ناوارف یعس « دنراذگب ناگدننک هیهت

 .دشابناشدوخ لام زین یشلوا لر هک هدیامن هیپث لیف

 یک دنز»نآ یلصامان هک درادمان« یک دنزتذل هام ثحب درومملیف

 . دشابیم «تسا ابیز
 یاربوهدشهیهت ملیف اماک

 .دنتفرگ رظنرد ملیف یتسربرسیارربار ؟نوریوالناو»
 تنعشادیت رهلغ ها رب زند دنخایقآ

 یفاک هیام

 یمدلیت

 یویدوتسا رداهنآ هیامرسب و نتود نیمهطسوت

 دیآ ردبآز ابلاجیحره زا ناشهلیفهکنیا

 رکفلوا هلهورد نوریوالناژ
 رسهنو دنروایپموجه ناشملیفندید یاربمدرم نآ ساساربهک
 ذنهتورتناک دنذک هیبغزا ره ته اما .دننک هیهتنآ اب ار ملیفهک

 لیناد»هک یئویرانس ندناوخزا ییودیسر ناشدادب «سیویدناژ مانب

 .دوشهیهتوا هیامرسب مایفنیاهک درک لبقت «دوبهتشون «كيه

 مادختسا یاربام دنمرنه نتود «یتامدقم یاهراک ماجنازاسی

 <روهک ور لئون» لوا هلعورد .دنداتفااپوتساب ملیف ناگتشیپرته ریاتس

 رد .دنتفر كانرآ سیرتاثشب غارسهب سیسو دندیزگ رب ارروهشم نیدمک

 راشیرناژ و فورعم ناوخ هزاوآ و نیدمک یلکپیلیف لاوحا نیالالخ

 زااهراک و دندرک مالعا یناجمروطب ملیفنیا رد یزابیارب اردوخ تقفاوم

 .دشءآ رد ورثیحره

 یسراف نابزب نارهت باش ویدوتسا رد «یکدنز تذل» ملیف

 یناسک« .تسا یدعسو لایوریاهامدیس یلعفهمانربو هدشهلبود ینیریش

 یناوارف تذل ملیف نیا زا دنتسه دنمقالع یدمک یاپملیف هب هک

 .درب دنهاوخ

 ۱۰ هحفص

 1 ۶ ه ۵ و 3

 19۵۸ یاپملیف نیرتشورفرپو نیرثهب
 ار هیت نا را ؟دلاره رچکیبنشوم راغتالاریثکهلجم

 ذ تسیل دوخ هرامش رخاپ رد دوویلاه یاهویدوتسا

 ةهتفگ ان . تسا هدرک پاچونییعت ار هتشذگ لاس دمآ ردرپ
 : دناهدش یفرعم نیتال ءابفلا قبط اپملیفنیا

 (ستسیترآ دتیانوی) عیسو روشک
 - رکیب لوراک - زنومیسنیج - كپ یروکیرک : ار تشاب

 . نتسه نتلراچ

 (ایبملک )یاوک هناخدورلپ

 زنیک اهكج - سنیگ كلا - ندلوه مایلیو : لا رتشاب

 (ورتم) غاد یناوریشیور یاهبرک

 رویآ لرب - نموینلپ - رولیت تبازیلا : گارتشاب
 (ورتم) ورم بآ رانک
 الاکساایج - دروفناک : ارتشاب

 و نرف سک و تهحلسااب عادو

 کیسدویروتیو - زنوجرفینج - نسدوهالار : كلارتشاب

 (تنوماراپ) یگناخ قیاق

 . ریاهاترام - نرولایفوس - تنارگ یراک : لا رنشاب

 (رثراو ناردارب) طایتحایب

 نمک ربدیرگنیا - تنارگ یراک : كارتشاب
 (نسک وف) ینالوط مرک ناتسبات

 : گا رتشاب

  سیسنارف نا .وباک اوا

 ینوتنآ - زلونسروا - دراودوو نوج - نموین

 (رنراو) تسین اههخوجرسیا رب یتقو

 - كيمروك كمنوریام - ثیفیرگ یدن آ :ارتشاب

 (اتسیوانئوب) رلیدلوا
 . ریاوگ كم یتورود- رک راپیف : ارتش شاد

 زمادآ كين

 ۲ ۳ (سک وف) سیلپ نوتیپ
 سار - یسراو ناید - یدنک روترا - رنرتانال :

 (ریام نیودلک ورتم) یک دنزت

 ۳۳۰۱ ۶ رویت :تباریلا+تفیلک یرگشوم : ۵

 (رنراو) ارانوی

 - یکموی یشویم س زنوتابدر - ودنارب نولرام :

 (سکو ف انکم) مارا یونایقا

 راکناج - رونیگ یزتیم - یسناربوناسور : لار تشاب

 (تنوما راپ) نامرفهد

 لا رتشاب
 . تگاپاربد

 (ستسیترآ دتیانوی) اهكنيكياو
 - یلتذچ - سبتوک ینوت ِك یالگ اد درکآب | رتشا

 -ولراکود نوویا رثیارب لوی - نتسه نتاراچ :

 تسن را

 ۱ نیانگ روب
 (ستسیترآ دتیانوب) بیقعت یارب یدهاش

 . نوتالزلراچ - شیرتید نلرام - رواینوریات : لار تشاب

 (سک و ف) ناوج یاهریش
 نیترامنید -تفیلکیرمگتنوم ودنارب نولرام : كارتشاب

 . ۳۲۰۴هرامش
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 ناوخ یارب : بلاج هبدهكي
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 ر یئاهملیف امنیس هراتسرگید راب « هلاسره لوءععمق بط ۹ ۶ ۱ ۳ ۶ ۹

 نیاهک تسا هدش ناوازرف یهس.دنکهمیفرعم «دنهدیم ناشن

 هرابرد دعیب 4؟هحفص زا.د اب یفاک و لماکلاح نیب ۳"

 رد یفاک تاعالطااهنآ .تاضشقمییاس و ینادرک رکو: هدننک

 ءاپمایف درومرد ارهدنناوخ نهذ تالاقمهلسلسنیا هعلاطم .تسا هدشهتشاذگ

 راد اشاعع هو هورک باحتناار دوخت یروع لیف هناوتیم: انا نامه:واو دنکیم

 دریک رارق ناکدنناوخ ینادردف دروم اهتمحز نیا هک دوریم دیما . دورب



 نایلربژور نلوم امنیس

 <هدشتسد» ناونع تحت دیعمایارد هک <صقرب نماب 7 یرنه»
 نیمجنپو یس تقیقحرد « دمآدهاوخ هدرپ یورب یسرافبهلبود تروصب
 یط هولتساکول»و «توبآ دوب» دوویلاه كيمک حوز هک تسا یملیف.
 . دناهدرک یژاب مه قافتاب شیوخ یئامنیس یاهتیلاعف لاس هدفه

 یدیک جوژ نیرتروهشم یدراهو لرول نا دعبولتساکو توبآ ۰
 تسردو دنووبرتاتتیاههشیپ رتهزا ودره .. دنی ایمرامشب اکیرمآ یامنیس

 شومارف دنتشاد یراه و لرول هک هندش وربور رکیدکیاب ینامز رد
 , دن دشپه

 نایای اتو دش عورش یئادتبا ملیفود یکی نامهابودن آ تیقفوم
 هک دندرک یزاب یفلتخم یاهملیفرد ؛ ؟هد شتسد» « هوخرثا نیرخآ

 نیطایش - یثایرد يورينرد - ناتسرببددرگ اش - تسیک صقماهنآ نیب
 هجوت دروم یقبام زا شیب اهتاقالمراثآ یرسوزیمآ رحس یایبول - كنه

 عالطایجراخ یاهیرا رگ ربخ شیب هتفهدنچ . دنتفرگ رارقام یاهورامنیس
 یارب . تسا هقفک یوردد ار یگ دنز یبلقیزاهیباتلعب ولتساکوا هک دئداد

 اهامنیسهدرپ یوركيمک هلوتوک روتک "| نیا یاهیگ زمشوخرظان هک یئاهنآ

 هکیا هشزپرنه . دوب نکممرریغ یروآ فساتربخ نینچ لوبق ِل دن هدوب

 هتشاداو هدنخب ار ملاع فانک او فارطاردرفن اهنویلیم لاس هدفه یط
 . تسا هتفهن درس كاخ اهراورخریزرد نونک |

 زا اروا نیریش یاهملیف ءرطاخكش نودبولتساک ول نادنمقالع
 رثا نیرت هزات ژور نلوم یامذیس لصا نيمه یور - درب دنهاوخن دای
 بلاجیاهملیف ناهاوخاوهبزورون دیع مایارد ار یدمک روبشم جوز نیا
 مایلیو باتک یورزا ؟هد شتسد» ناتساد . دنکیم هیدهروآ رورسو
 هدمآ ردویرانس تروصب نمیرفیرود طسوتوسابتقازودراک یلسا ووکنلز ذ
 .تسما

 یارب یو دوخو هداد ماجنا <نوتراب زاراچ» ارنآ ینادرک راک
 ایسروک وددتو «رماه یتسار «ورپ یژیژ دوجوزا ملیف رکیدیامشقن یافیآ
 . تسا هدرک هدافتسا

 _نوسنیبار جروج : رادربملیف - نیتشدلوگ باب : هدننک هیهت
 . دشابیم پالتود لپ ریپروتیزوپمک یاههتخاسزا ملیف نتم یاهگنهآ

 هیهتستسیترآ دتیانوبیناپمک رد هقیقد .شیامن تدمب «هدشتسدآ»
 تسا هدیدرک هلبود یسراف نابزیژورناومژالبود یویدوتساردو هدش
 . تسا نارهت یاه امنیس دیع یاههمانرب نیرتحرفمزا یکی ملیف نیا

 " هنیرید یوزرآ رمالا تبقاع <ناتسوپ خرس مایق» ملیف هیهت اب
 هدروآ رب لاسروینوی یویدوتسا ینامرپق یاهملیفیجان <رادنچ فج#

 . درم كي شقنیلو ؛درکیم یزابیتسوپ خرس ملیفكيرد رلدنچ
  تریح و بیجع هک اعقاو» : تفگ یو دوخ تشاد هدهعب |رتسوپدیفس
 ۱ هکن آ یبموشرهاظیتسوپ رس میف رد مدرکیمن رکف تقوچیه نم. تسزیگنا

 <.مشاب تسوپخرس مدوخ
 سیئر كي شقن رد دوخ تفکش سنامرفرپاب هک رلدنچ فچ

 توعدبانبرابنیا «دوبراکسا ُهیاج دیدناک <هتسکشربت» ملیفزا ناتسوپخرس
 ار ینتیپاکلر < ناتسوپخرس مایق > ملیفرد نهوک .ج.تربلآ هدننک هیبت
 یهورک هک دمبفیموا .تسا عازنرد مادم نایغایٌتسد ابهک هتفرگ هدهعب
 نماد ار سکویس ٌهلیبق ناتسوپ خرس سیئر ینمشدو بضغشتآراکیارخ
 یامه هبصق و عرازمزا ار اهنآ هک دباییم تیرومام تپجنیءهب «دننزیم
 .دهد یرارففارطا

 یط»:تفک ناراکنربخ هبدوبملیفنیا رد یزابلوفشمیتقورلدنچ
 ادب اهبشرثک | ۰ مدرکیم یزابار ناتسوپ خرس یاهلر ابترم هک یتدم
 یچاپآهگنتدربن مامدا زا سپ .مدشیم نابیرکبتسد یبیجع یاهسوباک
 . منکیم افیا ار یتسوپ خرس لر هکتسا یرابنیرخآ نیا متفگ ویدوتساب
 یور اشامتلباقو بوخیتسوپخرس ملیفكيیتح هنومنیارب .نآ زا دعب
 4. دماین هدرپ

 4 كرمود تیف 2 ار رادنچ لباقم لر <ناتسوپخرس مايقرد
 .دنکيم یزابهرهچ ابیزو راکهنبک ٌةراتس

 بسا .اهتسوپ خرس هب هک راد ار یلبطصا لر وا

 ۱ .دریگیم لد رد ار وا قشعو هدشوربور رلدنچ ابدعبو دشورفیم
 . هشمپرنهنیا - دوشیم یزاب<رکتبلیل» طسوتملیفتنیط دبشقن

 تیفورعم یاهزادنا ات < لاوانراک تشذگ رس »رد دوخ بلاج یزاب اب
 .دنرادهدهعب لگیاراوناجوینیتا ورتیپ ار مهم یاهشقنریاس .درک بسک

 درد نکیب - هداد ماجنا < نکیب دیول 2 ار ملیفینادرگ راک
 :رادربءملیف .تسا هدیناسر توبثبالماک |رشیوخ ترابموصصختیملیف عون
 نادرک راک ناتسیسآ و - نوسنشرک فزوج :زاسگنهآ - نسمترک یروم
 1 1 .تسا روپشمزییه سج

 لاسروینوی یویدوتسا رد یگنر تروصب < ناتسوپخرس مایق 2
 .تسا هدش هلبود یسرافنابزب زالپ البود یویدوتسا ردو هیهت



 13 هک اپ هشیش زور درم ؛ :اههچبهلل « هاگشورفرد لاچنج

 <مدوخ داب هدنز» مانب مادزیو نمرون یدمک ملیف نیرتدیدج الاح و
 . دی ایم امنیسهدرپ یور

 روشک رد زورما هک اریئاه نیدمک زا نتدنچ میهاوخب رگا
 نمرون» دیدرتیب «مینک رک ذ اجنیارددناهدروآ تسدب ريظنمک ترهش ام
 .درادرارق تسخن هبترمرد<مادزیو

 یبو هناگیدوخ عونرد شیاهراوطا و تاکرح هک هتیپرنه نیا
 ظفح ار شیوخ یگشیمه تیصخش نامه اپملیف رثک | رد تسا هقباس

 اج همه زا ؛دوریم هالک شرس اجهمه رد هک .تسا یناوج - دنکتبه

 یمهم عوضومكيزارخآ رد یلودنکیماهب حاضتق
 .درادیمرب هدرپ .تسا هدنامیقابهدرپتشپ هک
 اجهمه رد «دوشیمهدنار

 ۰: هداسهدنشورف كي لر <هاگشورفرد لاجنح» ردمادزیو

 دنمراک كيزوردرم2رد « هسردمكنرر مدختسمكي لر «اههچبهلل» رد

 ارهشیپقشاعنک كاپهعیش كيلز«نک كاپهشیش» رد. نیغورد یب هبتریلاع
 .درک افیا صاخ یتراپم اب

 «مادزیو كيهدنشورفشقن رد««مدوخ داب هدنز»دوخ دیدجملیف
 لباقم ناکدیابیز كلرتخدب طقف هک دوشیم رهاظ یشورف رهاوج ناکد
 !سبو دنکیم رکف

 نیاربانب نرادلوهب جایتحادنک جاودزاگرتخدنیاابهکنیا یارب
 -.:هرخالابو دنزب بیس یعلبمیناود بسا تاعباسممار زار

 .دنکیمافیا «نسکیدلیج» ار مادزیو هقالع دروم كرتخد لر
 تیقفومب ناگدننک هیپع هکت سا یسیلگناهینآ شوخ ناکراتس زا یو

 .دنراد یدایز یراودیماشاهدنیآا
 < دروفرتا ر تراک رام وایاپملیفبلغ|یزاب.ه.نسکیدزا هتشذگ

 .دیامنیمافی| یفصول ادیا زتراپماب | ریل ودمناخشقن زین

 :زادنترابع ملیق نیا نانکیرابریاس
 و زمیسنوج - نمپاچ دراودا - سنرال یفلد - زپبلیف یلسا

 میظنت رومک الب رتیپ و یسناش درفلآ ار ملیفنیریش یویرانس .دراولکیام

 <زریتسراک یدپناج»یسیلکنا روهشمدنمرنه ارینادرک راک و دناهدرک

 ناتسلکنادوو نیاپیویدوتسا رد شیپلاس < مدوخدابهدنز>.تساهدادماجنا

 .تساهدشهدنادرک ربیسرافب و هدشهیبت تراوتساوهجرخب

 لپ ورتم- اراک اینامنیم

 یع ونصم نز
 راکهاشكي تروسب یسیلکنا یدمک همانشر امننیرت نیگن|تفگش

 .دی ایمامنیس هدرپ یور یدمک

 زا سپ هکتسا یروسفورپ روآ تریح ناتساد <یعونصم نز»

 یقیقح ناسنا كي اب هک دروآایم دوجوب یقولخم ناوارف تاشیامزآ

 .درادن یتوافتنیرتکچوک

 اب و دروخ.یم زیچ « دوریم هار دنک یم تیحص هک ین

 تلوپس ابدیهاوخب هک |ریفاش راک رهدن اوتیم دراد هک اهر وماو جم

 ِح !دهدماجن |مامت یگداسو

 سالاو تفکش سیپ گالبدرفلآ و جروج ناک دننک هیبت هکیتقو
یدمک ملیفنآ زا هکد ندرپسنلواندرانرب»هب ارلکیامناجیزابویرفوُج

 

 تفک هدنخاب نلوان«دزاسبیریظنیب
 الماکیملیفزیگنا تریح ناتساد نمعنا هک نمی

 یدرم رهو دشابتحار ناشلایخ اهنز هک یروطب منک هیبع یتسیلاگر

 یکیو هتسفن یئابیکش و هلصوح اب شدوخ درک ادیپ نز هب جایتحا

 شرگیدروجهدرک شاهکتهکت ؛ دش هتسخ نآ زا هک دعب. دیامن تسرد

 <؛دروآ دوجوب ار

 ار ملیف یویرانس كالب جروج كمك اب دوخ زلوان درانرب

 كولاید هک دندرک مادختسا ار دیورتوب « ی یج و هتخاص میظنت

 .دسیونب نیآ یارب ینیریش

 یسیلکنا فورعمسیرتک |<كارایهیرتاپ» ار ملیف نیا لوا لر

 .دراد هدپعبلصالا

 تساهدرک یزابزین یثاکیرمآ و یوسنارف یاهملیف رد ایعیرتاپ

 نایاهب كيتامارد یاه یذه یتنطلسیمداکآ رد رشیوخ تالیصحت وا

 ناردا ربنونیک هاک رذک -قشءناتساد لثم یفورعم یاهملیفردوءهدیناسر

 . تساهتسج تک رشنهچنرف یناج و

اهیلناتسا »و <كي تاپ لکین»بیترتب را رایهی تاپ لب قم شقن ود
 <یوول

 .دن | هتفرگ هدپعب یسیلگنا هشيپرنهود

 یلو دراد تربش یناریا نایچاشامت نیب یاهزادنا ات كيرتاپ

 .دسافشب هک تسا یسک رتمک ار یوولاه

 هدشرچنپنیشام لثم یمپم یاهملیف رد هک یمیدق هشیب رنه نیا

 + هدرک یزاب لاوانراکورتاپوئلکورازس ارابراب روژام - و بو باوخب

 ناتسلگنایامنیس مارد و یدمک نارکیزابنیرت تردق اب زا عفاو رد

 .دی ایمرامشب

 ورگ ربدرف «تسروه دیوید دیاب ملیف نیا نانکیزاب ریاس زا

 .دریمانار سیویداملاپ
 ت هدش هیهت , ناتسلگنا نهتیسوت یناپمک رد<یعونصم نز»

 لارتناس یویدوتسا یسرافب ار زیگنا تفگش و یدمک" ملیف نیا

 5 تساهدرک هلبود
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 طظفاح امنیم ۱

 لک 3 والد

 یثاکیرمآ یسامح راثآ یعقاو ةدنسیون نیتسخن «رپوک رومینفزمیج

 یاهلوونیتقو ؛تساهدرک طظفحا رهتشذگ بیجعترپشید ودحاتزورما هک

 اهنیا زا رتهب ای1 تفک شرسمهب دناوخ ار یئاپورا یارحامریو" یخی رات

 ؟؟تشون نا وتیممه
 باوجو تخادناالاب هناش

 ناک ننسیون نیرتک رب

 یک صوصخرد باتک ن

 یئانتعایب یورزا شرسمه تقونآ زد

 ی نیازآ دعبو <ینکت با دیاب» :داد

 نتشون - درک عورش ارشدیدج ٌةشیپ یئاکیرما

 « تفاین یتیقفوم نادنچ شنامر نلوا* یئاکی رمآ یاهیموب یاهارحامو

 یلو دروآ رب تساوخیم هک ر وطن آ ار شرسمه یوزرآ تسناوتنرب وکی نع

 < نزوگ ی چراکش» باتک هئا راابتعیبطیگ دنز ارتش ا

 .تشگ |دیوهوراکشآ

 خرس ةلبقودیک نرزادوب یئارجامرپ باتک < نزوک یچراکش»

 زا لبقات « نوروهو ناکیهوم تسوپ ینامر نتشون کف سک چیه

 تیقفومتبجرب *دوبهداتفاین ابنآ موس .و بادآ ءاهکنج «یکدنزب عجار

 درک بلجار <نامیونتروک » نادرگ راک- .دننک هیپع 6 ٌهجوت بانک نیا

 . دز نآ یورزایملیفهیهتب تسددرهدیاو
 وزبور نآاب ملیف هیبت یادتبا رد نامیون ی

 جرات رد رپوک *داتفایم قافتا اجتآ رد ناتساد هک دوب یلحم « تشک

 تشادن ناکما یثئاج نینچ نتفای *دوب هدرب مان اناپیوکساس ٌ؛ردزا دوخ

 یلحم « اداناکفارطارد رایسب تاصحفت زا سپ نامیون لصانیا یور

 *درک ادیپملیف هیبت یارب اراریسیاه ناتسهوکیحاون رد كيلسابمانب
 <رک راب سکل» هب ار <یچراکش ظ سقن ینعی تسخن لر نامیون

 رد یترهش دیدج نازرات لر یافیا اب هک هشيیرنه نیا *؛تخاس لوحم

 نامیون لوقبو تسا طلسمدوخ شقنهب یبوخب «ءدز مهب ملاع فانک |

 ! تساهدش هدیرفآ لرنیا یارب یئوگ
 فورعم قاشع) زاویر سول ءاک و ونءهروماتیر ارملیف یاهلرریاس

 لیتیو فژوج « نییلفیج «لنادوایتاک ءرک ات تسراف « (<نمو ناطلس»

 .دناهتفر گ هدهعب

 نامر یورزا نامیون تروک و گنای لوراک ارملیف یویرانس

 :زا كيروم *دناهدرک میظنت و هیهترربوک رومینف زمیج
 و و وه وم-سا رتسا لراک :یفارگ وتوفنادرگ راک -رتفش

 ردیگنرو پوکسامنیسكقی طب <نزوگ یچرلکش1 ای<لگدجروالد»
 عونرد یاه ملیف نیرتهبزا یکیو هدش هیپت متسیب نرق سکوف یناپمک
 .تساهدم | باسحب دوخ

 ترب و لتواسلپ

2 

77 

 وتسا یارب رنک اب تربار هک تسا ینرتسورثا <یناسناراکش»

 دیابیلو ,نرتسورئا كيميتفک .تسا هدرک هیهت متسیبنرق سک و ف یوید
 مانب هک یاهداتفا اپشیپ یاهملیفاب یناسناراکش» هک مینک هفاضا |رنیا

 .درادیلکتوافت «دننزیمبلاق مدرمبنرتسو
 هبوسوم كول . وا . ناراچرلستسب لوونیور زاملیف ناتساد

 تاعبهکنسا یناوجدرم یارجامحرشو هدش سابتقا ؟تنبله نامرپق»
 ات نورامیسزا .دوشیم یرارف وهدش عقاوبیقعت دروم یدمعریغلتق
 ناد» ..دنناتس زاب ارشیوخ ماقتنا هک دنتسه والابندبهمه هدنارگ ویر

 یلر یافیا زادعبیو .تسا هتفرک هدپعب ارناوج درمنیاشقن <یاروم

 تفرک رارق هجوتدروم <سوبوتا هاگتسیا» ملیفرد ورنومنلیرملباقم
 «نارابزارپ یهالک » و <ناناوجلفحم» رددوخ رثومویوق یاهیزابابو

 نانچ<مافتنا هرعن ردیاروم .درک زا رحاارینعم مامتب روتک |كيناونع
 !تسا فورعم <نمهولدات» نامهالصا یئوگ هک هتفردوخ رثک | راک بلاقب

 ابو دوشیمرهاظ <یسراو نایاد» هربچابیزودیدج هراتس «وا لباقمرد
 اب رخاوا نیارد « ناید . دنکیم بلج ار همهرظنشیوخیمیبط یزاب
 كيردرفناب ایخهد هرامشهناخ»و <سیلپنوتیپ» نوچ یئاپءلیف ردیزاب
 ملیف نیا نانکیزابریاس . تسا هدرک بسک یناهج تیبوبحم <یلامش

 .اتسوک | وفادور-نپیلف *یس *جسرپاهسهاد -نلیو لیچ:زادنترابعبیترتب
 هناسفا - اراک این) یواتاه یرنعار <ماقتناءهسن» ینادرک راک

 .تساهدرک لصاحتیقفوم شدیدج راک رد قحلاو هدادماجنا (ناک دشمگ
 -یفمآ لیناد اراهگنهآ مدرک میظنت نیاملدنوورنک ابا رویرانس

 تشاووادقاخخا نیلکدرفلیوار یرادربملیفوهتخاس فورتائت

 یناپمک دیدجرایسب تالوصحمزا «یناسناراکش»ای «ماقتنا,رعن»

 هنفرک یلاعهجرد رچکیپ نشوم هلجمفرطزا هک دوشیم بوسحمسک و ف
 نرتسوماقتناهرعن» :هتشون لیفنیازا یداقتنا ردهلجم نیمهدقتنم .تسا
 «.درادمآ رمهبدوخاب یاهزاتیاه زیچ هک تسا یدیدج



 هک «ریام نیودلگ ورتم یویدوتسا فورعم هدننک هیهت یرشرود

 ار امنیس ملاع یخیراتو لاکیزوم یاهملیف نیرتهب زا یرسکی نونکات
 ود تک رشاب رگید رابکی هک داتفا رکفنیاب ۱۹۵ ۲لاسردتسا هتخاس

 یملیف < رجنیرک تراوتسا» و <رولیت تربار» روپشمو بوبحمهرهچ

 ورولیت ۱۹۵۳ لاسدودحرد ؛نیا زالبق .دروآ دوجوبیتراجتو دنسپهدرم
 لیکشت<دندوب عاجشناردا رب همه ینامربق ملیفردیرابزاسپ رجنیرک
 .دندوبهداد یبلاججوژ

 ارتول نتلیم هتشون < راکش نیرخآ 2 لوون یرشرود یدوزب
 تروصب هک درپس اناوت نادرک راک <زک وربدراچیر» هبارنآ و دیدنسپ

 . .دروآ رد ویرانس
 روانپپ نیمزرس ردار روهتموكنرز یچراکشود یکدنز ناتساد

 «دنوشیمنوسیب شالمزاعراکش یاربرجنیرگ و رولیت .دهدیحرش اتوک اد
 لتقب دناهتشاد ناشلامب زواجت دصق هک ار یناتسوپ خرس رولیت هارنب

 .تسوپ خرس یابیزرتخدكيزجب دناسریم

 ره رجنی رگ و رولیت .ددنوپیم عوقوب یقشع یارجامدعبب اجنیازا
 تسا هقالعیب رولیتهبتبسن كرتخدیلو دنریگیم لدرد ارلرتخد قشعود
 . .دورب شلابندب دوخهداد یرارفاروا دوشم قفوم رجنیرگ

 وهتفایارواددرگیمممصم هدربیپ شتسود تنایخبهک رولیتهاگنآ

 هگتخسنابهورگ یاهملیفروهشمنادرگ راک «زک وربدراجی را .دناسررب لقب
 ودایس هتختلکنج فوزاماراک ناردارب «مدیدار سیراپ هکیرابنیرخآ

 ینامرهق بلاج ملیفكي بلاج ناتسادنیازا غاد یناوریش یوریاهبرک
 .تسا ءدروآ دوجوب

 :دربپیور تسوپخرس رتخدکب شقن ردابیز هراتس «تکاپاربد»

 ۱۱۷نیب هک تساتوک اد رد یرتخداهنت عقاو رد وا - دوشم رهاظ

 !دربیمرسبدرم
 یناتسنک -نالوندیول -نیلپماتسار ارناتساد مهم یابشقن یاس

 .دننکیمافيا ماهیرگ درفویدومفلار - سیتناسودوج - دروف
 نالراه سار :رادربملیف -فورتائتیفمآ لیئاد :اپکنهآ هدنززاس

 .دنتسهیپ لب رمو نوسبیک كيردس :یرنهنانادرک راک -سیگولن:روتنوم
 یناپمک رد یگنر و پوکس امنیس تروصب <نینوخ هاگر کش

 باسحب یئاکیرمآ شورفرپ یاهلیف وزجودش هیبتریام نیودلک ورنم
 .تسا هدمآ

 یتیس ویدآر امثیم

 زبمجیسج یشیقح یا رجام

 شردارب و < زمیجیسج» مان « اکیرمآ هدحتم تالایا خیراترد

 .تسا:دنام یقاب هشیمه یارب.«كنارف»

 یاهراسملیف یارب یدمآ رد رپ عبنم عقا وردزمیج ناردارب

 هیبتب میمصت سک و ف یناپمک شیپ لاسود یکی . تسهو :دوب یدوویلاه

 و یسج یاهلر یافیا یاربو تفرگروپشم هناسفا نیاز یدیدج هیپک

 لاس هدزون . درک باختناار < رتنه یرفجاو <رنگ او تربار» كنارف

 هتسجتک رشملیفنیا زا یا هخسن رد |دناف یرنه» و «رواپ نوریات» شیپ

 هتشوت رورما ری نادرگ راک ندناجیللن ارز میجیسجیوی رانس .دندوب

 لیرت اوک ناراکبارخ هورگبیسج.درذگیم ۱۸14لاسرد ناتساد* تسا

 هب ود ره و هدرگیم قحلم تساهنآ زا یکی مه كنارف شردارب هک

 دربتسداهنرتهب و دننکیم تقرساراهکناب .دنزادرهیممدرماوما لواپچ

 زالبق هسوب یاهمایف فورعم همین هشیپرنه <رنک او ترربار».دننزیم

 رهاط زمیجینج هفایقرد « تایلاو سنرپ « خزودو تعهب نیب « كرم

 اریز تخوم ایم یراوس بسا ابتدم شقن نیا یافیا یاربوا . دوشم

 هشیپ رذه ؟رتنهیرفج»؛دشابنیمز یورراوس بسا نیرتكباچ یتسیابیم

 هدرپیورثكنارفینعی «یسج ردارب لرزد كرم بادرمودیفسرپ یاهملیف

 بوسحم سکوف یناپمک بوبحم یاههرپچ زا یکیزوررما«رتنه *دی ایم

 ملیف اب هکیدیدج هراتس* جنلپوه » «رتنهورنگ او لباقمرد .ددرگیم

 .دنکيملریافیا هتفای یریگملاع ترهش «ناوج ناهریش»

 « رتسک ابنلآ لیهنلآ«دهروم سنک اار ملیف نیا یاهشقتریاس
 *دناهدرک افیا تراپماب تویلافیب ونیدراک ناج

 وا - هداد ماجنا «یرسالکین» |رنآ صقتیبو لماکینادرک راک

 خلتیزوریبو لیلدیب شروش « هاگهانپ هجوت لباقراثآ هکتسایسکنامه

 ج .تساهدروآ دوجوب ار

 یهلیفنیرتهبو نیرخآ تقیقحرد .« زمیجیسج یقیقح یارجام»

 . تساهدرک هیهت یندشن شومارف ناتساد نیا یورزادوویلاه هک تسا

 سک وفین اپهک رد رلاکسک ولد یزیمآ كن روپیوکسا منیستروسبملیفنیا
 *تسا.دشورب ور فرگش تیقفوماب ملاعیاهرازاب مامترد و هیهتمتسیبنرق



 البپس امنس

 لا رتناتساویدوتنا لا هد

 رد لاجنج > یدمک ملیف شیپلاس دنچ ام یاهور امنیسیتقو

 نیا هلبود » : دنتفگ نابزکی «دندید لیورتم یامنیسرد ار <هاگشورف

 نیاهک دندیسرپیمدوخزا همه دعببزورنآ زا «.تسا ریظنیب و یلاع ملیف

 <لارتناسویدوتسا 2 مان یدوزب.تسا هدش هلبود ویدوتسا مادک رد ملیف

 .داتفا اپنابزرسرب
 ؛دوخ بلاجو سیلس یاههلبودابیهاتوک تدمیط هویدوتسا نیا

 . دنک بلج ار هماعراظنا تسناوت
 ه درک تباثویدوتسا نیا هدش هلبود یاهملیفزا مدرم لات

 نیرت الاب اب ءارنیا رد هدراذگ مدق یدیدج هار رد لارتناس نانک راک

 . دناهدش هجاوم ابتیقفوم

 ژالبود لماکوزهجم یویدوتسا نیلوا تقیقحرد دیابار لارتناس

 ۰ دروآ باسحب نارهترد

یا ٌهلیسوب یسیلکتا مانمک نیدمک 6 مادزیو نمرون»
 ویدوتسا ن

 ترهشو تیبوبحم دوز یلیخ مادزیو .دش هدناسانشیناریا نایچاشامت

 یاه هلبود نویدم دیدرتو كشیبوا ءداعلاقراخ تیبوبحمو درک بسک

 . تسا لارتناس یویدوتسا ریذپلدو نیریش

 رد یراکتبا و بلاج لاویتسف لارتناس یویدوتسا « لاسما دیع

 ار دوخیلبق ٌدش هلبود ملیف شش نآ رد هک هتخاس اپربالیپس یامنن

 .دراذگ دهاوخ مومع یاشامتضرعهب بیترتب

 یامنیسرد مشش اتءدش عورش نیدرورف لوا زا. روب زملا و متسف

 دهاوخ هدادناشنلا ویتسفنیا رد هک یملیفشش, تشاد دهاوخ همادااللیهس

 : زا دنتبه ترابع بیئرمس ؛دش

 یدپ ناج ینادرگ راکب مادزیو نمرون لا رتشاب <نک كاپ ههیش»

وخیلو هلیا نک كاپهشیش كيروآ هدنخو نیریش ناتساد زریتسراک
 هزهش

تشگ وربوریرو ۱ ماسرسشورفاب نا رهترد مل
 بف نیا .هشیبقشاعو نآ هژوسو

 .. دوب اینابز درو اپتدم
 . یدپ ناجینادرگ راکب مادزیو نمرون كارتشاب < اههچب هلل »

 رسزریتسراک لیبوموتا دیرخ یاربهک تسا یناتسک دوک مدختسم تشذگ
 ثداوحو تانایرجنیرتكحضمو نیرتبیجع اباههچبزا یکی ًةقالع هروم

 . دسری :دوخ یوژرابرخآ ردو دوشیموربور
 نز وی شور تابه اه :مادزیو نمرون ار تشاب

 هکیدوجو اب .دوشیمتوحم نایچاش امترطاخزا
 َت

 هد

 «<زور درم2

 تفوچیه شورف رپ ملیفنیا

 راب رهیلو هدش هداد شامن نارپترد نونک اترابدنچ «رور درم»

 ۰ ددرگیم هجاوم دیدشلابقتسا ابدیآ رب شیامشهرابود

 رد هک دوبمادزیو نتنروئزا یملیفنیلوا < هاگشورفرد لاجنچ 2

 دوباهامنیس نارک | یور اهتدم دنچره مليفنیا دمآ هدرپ یور تختیاپ

 دهاوخرد شیامنب لارتناسلاویتسفرد رگیو رابشیاریک هوس تلعبیلو

رفدن |هدشننآ یاشامتبقفومنونک اتهک ی اپن ] یب ارباققحمو دمآ
 رایسب تص

9 زا تسا یخی راتیگنروپوکسامنیسراکهاش 6 حتاف ظ.تسایبسانم
 

 هدش هلیود یخیرات ملیف نیرتمبزورما اتهک لوفم ناخزیگنچ یاهقشعو

 . تسا هدمآ باسحب یسرافب

 یاهلر زیرادنمرآ وردپو دراویه نازوس - نیوناج ملیفنیا رد

 ,تساهداد ماجن| تراهماب لواپ كيدارن آ ینادرگ راکو دنراد هدهعب ار هدمع

 لامج هیماسو لدنانرف كارتشاب < دادغب دزدلهچواب ابیلع 2

 .دناهدروآ رد ملیف تروصباپیوسنارف نونک اتهک ی قرش یدمک ناتسادکی

 .تسا هدش هیهتیکنر تروصب رکباژ ینادرگ راکبملیفنیا

 نآ نایدصتمب ار لارتاسویووتسا هجوتلباقراکتبا امنیس ٌةراتس

 نینچ ریظن زین دعب یاهلاس هک تسا راودیماو تفت ربتیوو اب هسسّوم

 سس .دد رگ رارقرب تختیاپرد یشزرا اب یاهلاویتسف

 ی ومن یکیدوب یکی
 رد «ملیف سوناروا » سیساتلادیدج یویدوتسالوصحم نیلوآ

 هدراذک اشامت ل ضرعهب <دوبن یکیدوب یکی» ناونع تحت دیع مایا

 دش

 . دوخو هتشون ناینشور میحر فورعم ٌةشييرنه ار ملیف یویرانس
 1بنج ملیف ناتساد . تسا هتفرگ هدپعب مه ارنآ ینادرک راک و لواشقت

 . دراد یقرشو یزتناف

 هدرب یور 6 یحبص» یاقآ و یدارروهشم یارسناتساد : ادتبارد
 ملیفتشذک ر سوناتساد ؟دوبنیکی دوب یکی» هلمجابو هدشرهاظامنیس
 ۱ ییرد هک تساینکش مریه یارجام حرش ناتساد . دنکیه عورش ار

  ژواجتوابدهاوخیم هک یتریسدبدرمتسدزا اریرتخد لگنجرد اهزورزآ
 نایرحب دیامنیمروبع اجن زا هک ی ریما اضق زا .دهدیم تاج 7

  افسب ارنکش مزیهو هدروآ رددوخ جاودزاو دقعب ار گرتخد .دربیمیپ
 .دناسریم یبوخ تلزنمو

 . دیآیمریمارصقب هدیشک یاءزات هشقن تریسدب درم نامه یلو"
 .دوریمریمآ تمدخب شیاجب دوخو هتشا ارریزو

 ردودهدیم خرزیگناناجیهو بلاج عیاقو یرسکی دعبباجنیازا ۳
 ۳۳۳ رات لامعا"شاذایب لدر و تنیط دی درمتبا« رسخآ
 و

 یاههثیپ ره «درادا رهدمعلر هک ناینشور ميحرزجبملیف نیارد

 ممشیبو مک شاهلرزین یسدقت « شوهم « ینامربق ادیو نوچ یرکید
 .دننک یماغیا

 كي هتشذک فالخرب «دوبنیکیدوبیکی» ملیفرد ینامربق ادیو
 . تسا هتفرگ هدپمب هزاتو كيتاپمس لر

 . كيرد یسراف یاملیفرریذیان یئادج ءزج شوپم مناخ  هوالعب
 شوخ هدنناوخ زینو !دصقریمو هدناوخزاوآ و هدشرهاظ نگنس ًةفایق

 یاههتخاسزا شکنه آ هک ارگداماد هاشدوخمرگ یادصاب «نگیو> ناحلا

 .دناوخیم تسامرخ هلاءاطع

 لبچ نآ ردو « هدش هتخاسردص ماحرا هلیسوب ملیف یاهروکد
 الا ار ناتساد رگید یاسهشن فورعه همین و فورعم هشیپ نه

 .دناهدرک

 ؛نیوزففلتخم یاهناتسرپشرد ؟دوبنیکیدوبیکی» مظعا تمسق
 رد نآ یلخاد یاههنحصو هدش یرادربهلیفو هیهت تشرو یولپپردنب

 .تسا هدیدرگ لیمکت ملیف اناید_ویدوتسا
 هتشاد هدهعب ار روبزم ملیف هیهت تیریدم یسدقت یاقآ



 <دوویلاتان 2و <رتنهبت>«یدوویلاه راکهزاتو ناشخرد هربچود
 <نازوس یاههپت» ملیف ردو هداد یزاسلوپ جوز لیکشتراب نیلوایارب

 .دناهدرک یزاب
 زا فرودراچیر رنراو یناپمک روهشم هدننک هیبت ار ملیف نیا

 .تسا هتخاس رلسیه تراتسا ینادرک راکب رومال یئول ناتساد یو
 رخ هما ریودراتم تروصب سالاو نیوربا طسوت هک ناتساد 1

 هاررس ارودنآ ریدقتتسد هکتسا یناوجود رثومو بكبتنامور یارجا

 .عناومابیقیقح یتخبشوخو تداعسنتفای یارب رگیدکیابو دهدیمرارفمه
 . دننکیم زیتس تالکشم ۲

 یبوخبملیفنادرگ راک رلسیهرظنقبط <دوو برتنه» دندججوژ
 : دیوگیم فرو دراچیر . دناهتفرورف شیوخ هلوحم یاهررتک اراک بلاق
 «.دنتسهدوویلاهریخا لاسدنچ كيتنامورمیت نی رتبسانمودنی

 «كنجدايرف» ملیفاب هکر ثراو یناپمک هیتآ شوخرونک |:رتنهبن 8
 .لیماف هن هک دراد ار یک سپ <نادروج سیرت» شقن درک بسک یترهش
 .تسا هدرک هقشاعمیرتخداب هنو دنسانشیم اردوخ

 ردشیاریک سنامرفرپ رطاخب هک راکهزات یابیزهراتس .دوویلاناا

 یورابیز كرتخد لر «دوبراکسا هزیاج تفایرد دیدناک «لیادیبشروش)
 ارواو دیابریم ناوج سیرترسزا شوه ولقع هک دنکیم افیاار ؟ایرام»

 ناراگنربخب درک یزاب یلاتاناب ار ملیف هنحص نیاوا یتقورتنه
 نونک |هدرک دهاوخندشر تقوچیههنتفگیم هکیاهشیپرنه كدوک » :تفگ
 «ادن نیم شتآ ار اهدرم نبرتدرس

 جوز مراد نانیمطا نمتشون یئاکیرمآ ناراکنهمانزور زایکی
 هک ار یترپشنامه تسناوت دنهاوخ اققحمدوو -رتنه دیدج كيتتامو

 املیوونملکدلانورو لرافزلراچو رونیک تنج یبراک اترک و تربلیک ناج
 ملیفدنچردهکنیارب طورشم دن روآ تسدب دندرک بسک شیپ ابلاسیکناب

 .دنیامنیزاب "<نازوس یاههین» لثممهرگب

 لریا زنارف دراودا ؛ریماه پیکسا ارملیف رکید یابلرریاس
 .دنا هتفرگ هدهعب یرتینوتو زنیک ادولک ؛نمیل

 :روتنوم_كرالک زاراچ:یرنهنادرگ راک دروک كمدت:رادربهلیف

 عام
 تابک و لعشم

 زسکر هیئوک هک یئاکیرما یخیرات و ینامربق یاهملیف زا یکی

 ینا درگ راکبهک ملیفنیا ۰ تسا<نامک ولعشم»دوشیمن یرارکتو هنهک
 رد دش هیپت رثراو ناردارب یویدوتسارد ۱۹۵۰ لاسرد رنروتاژ

 لاس راپچهس یتقو تشگ وربور یتفگنه شورفاب ناهج یاهرازاب هیلث

 هک دش هجاوسم یلابقتسا نانچاب دمآ ردشیامنب سک ر یامنیسرد شیپ
 نیارد جات یامنیس . تشادن هقباس ناریا یتح و ناربترد نامزنآ ات
 لباف مود اهجود اعابتیشکت هفایق یلکرو یساشا تا ریس نا ورخاوآ
 اب یرارکت یاپملیفب نادنمقالع هورگ هجوت و هتفرگدوخب ار نیسحت

 صوصخمهمان ربیارب امنیسنیا تخاسبلج الماک ار میمو شزرا
 باختنارایسب قحلاو ءدرک باختناار«نامک ولعشم»ملیف دوخ زوروندیع
 یدیدج هیپک تروصب هتشذگ لاس «نامک ولعشم» . تسا یبسانمو اجب

 روبزم ملیف رد . دیدرگ شخپ ناهج یاهزازابب نیرکسادیاو هقیرطاب
 افیا |, تسخن شقن امیاهور اهنیسبولقل| بوبحمهشیپرنه <« رتسکنلترب»
 کم

 نانهت رد مهسیلبا رفک زا ملیفكينيمهه شیامناب رتسکنلترب

 درمهد ماقتن|هردلثمهنتیپ رنهنیا یاهملیفریاس هکیروطب دش رتروهشم

 . تسا

 لعشم» تیقفومزادعب هک زین فیک وا ناطاس - بونجیایردنز - دیشر

 لباق شورفو لابقتسااب دندمآ نارهت یاهامنیس هدرپیور ؟نامک و

 دندش وربور یهجوت
 هدهعب اررتسکنل لنباقملر ویاماینیجریو <نامک رلقشم» رد

 ترباب ملیف نیارد یزابزادعپ تروصشوخ یومنیرز هراتسویام .
 نز»هب موسوم یرگید ملیف ردو ءداد یروبشم جوز لیک

 «سالگ ادتربارز» ار ملیفثیبخ درملر . دندرک یزاب «بونج یایرد

 یزابزادعب هکتسا یدنمرنه روتک | نامهسالگ اد : تسا هتفرگ هدهعب

 . دروآتسدب نارک اش
 هدحتم كلامم دوخ ردیتح ۱۹۵۶ لاسرد «نامک ولعشم»

 هک زئراو ینایمک یاه زاسهلیف . تسکش ار شورف دروک ر نهناکی رمآ

 نم یمل ترهش <ناوژنود»رد

 یرگندرثا هیهت راکبتسدلمات نودبدندید ار ملیفنیا بیجع لابقتسا

 لعشم2هباشم یشورف زینملیفنیا . <شوپخرسیئابرددزد2 مانب دندش

 . هروآ تسدب <نامک و

 یرارکت یلاع یاپملیف یرسکی دیدجلاسیارب جات یامنیس
 نیاتیریدم دراذگ ده اوخاشامت ضرعهب بیترتب و هدرک یروأ عمج ار

 و ناتسودرنه رثک ا رظن دنناوتب ۱۳۳۸۱لاسرد هک دنرا ودیما اهنیس

 دنزاش لس هاو هو هو اب راث اب نادتمقال-



 لحم رب ملیف وراه سیم 1
 رد و دم | لمج فانصا ی

 دیجم_ناشوک رتک د 7 ۳
 هلارکشوزیزع - ناقهد - ینحم

 پختم - ناوخا یضترم - یب

 نسیا . دندیدرک باخت
 رفنود رسیئردوخ نیبزا ادم

 هب هک دندومن باختنا سیل

 ۳ اکیدنس

 5 ّش نا ۹ ۱
 یسراف ملیف هدننک هیپت یویدوش

 هدب دنک هیت نع رده

 رد نآ ۳ زورکیدکت
 طقف تفای راشةنارصعیاه همان زور

 ردهدنشعالطااب نایرج زایمک

 نارگید زورنامه ربظ ات یل
 هدش نیس رب زا شیبو
 .دندهناس رعا | ذخا لحمدا

 باختنا تجنایکیچا
 تبقن وم ششوک نیا ودوب هیف

 نایکیچاخلوماس دوخانمش

 تسدب یا رود؛دوبن ادیدناکهکن
 زینعیفز خرهاش رتک و یاف

 ینوناق تروصامنیس و ملبف

 راظتنم دیاب نونکا و

 وتریسب ودرادناشوک

 امنیسوملیفیاههنیمزردی
 باختنا ؛تسا هدوب هاگ

 1 وسناسدو دو ن یمسممآ

 ردهک دیدرگ لیکشت ینویسیمک روشک ریزوقاطارد هتشذگ هتفه
 ینابرهش تسایر ؛عامتجالاملع نیصصختمو هاگشناد دیتاسازایکهدعنآ

 .دندوبهدرک تک رششیامن هراداسیئر؛روشک لک
 ینزرفتادم تاعدامنو اب لیف رویت اس و یا هر

 روسناسنویسیمک یاضعا قافتابروب زمنویسیمک هک دشررقمو تفرک تروص

 یابهلیف ابنآ ساساربات دنراد راهظا اردوخ تارظنو دننیبب اراپملیف

 .ددرک صخشم شیامنلباقای دودرم
 .دنشابیم حرطنیارکتبم یرونهجاوخ میهارب |یاقآ

 امنیسدرم هشيب یشهنو تم

 دیدرگ لصاو هلجمرتفدب همان یدایز دادعت هتشذگ هتفه لوطرد

 كم ضات ناشرظنب هک دندوب هدش رذ ذتم ناکدتسیون - اپنآ ریهک

 «نامرآ» باختناابو تساناریا یامنیسورم هشیپ رنه نیرتیب یعیطم
 «نامر ۳ هک بش اتممز کد مو تا ده شک ناونع نیاب

 ار ؟امنیسورم هشیپرنه نیرتپب» ناونع رتائتوامنیس نانادرگ راکیا رب

 ؛دوب ؟هشیپرذه نیرتبوبحم» نییعت -ثحبنیازا امروظنم رک او تفای
 .دنتفرگیمرارقهمه ساررد «یعیطمكلمرصان یاقآ دیاش

 .دنشابهدش عوضوم نیا هجوتمزیزع ناک دنناوخ ميراودیما

 فداصت و قشعو سناش

 و قشعو یناش > مانبیسراف ملیف نیرتجرخرپ ضاح لاحرد

 . دوشیمهیپت ملیفاناید ویدوتسا رد 4 فداصت

 نونک اتو دنراد تکر ش تدحو یاقآ و شکلدوناب ملیف نیارد

 . تساهدشیرادربملیف نآ تعاسکی كيدزن
 وتسیرانس دناوخیم دیدج ارت اپ شکلدمناخ ملیفنیاود

 نیسح یاقآ قوذاب هدتسیون < فداصت و قشعوسناش » 0

 . دنتسه یدنوین دیعس اقا ینف ریو رادربملیفو یند

 زاربایناوارف ینیبشوخ نیعلطمزا یرایسب - ملیفنیا صوصخرد

 یسرافیاپملیفرد یلوحت ًادبم فداصتوقشءوسناش هک دندقتمو دننکیم
 . دوب دهاوخ

 ۰ هم ما عام 1"
 نا رهن اسب و تكنیراش

 نارهترتانتزا كنراس یئادجب عجار یربخ شیپ هتفه
 زا یپكنراس هک میتفاي عالطاهتفه نیا رد ۰ میدوب هدرک جرد
 نیئوره ات دشیرتسب ناتسرامیب رد ناربت رتائت جرخب هکنیا
 رد ناتسرامیب زاجورخو دوبهبزا سپ دش رارق « دنک كرت ار

 حورخ زاسپ نوچ ایوگ یلو دیامن تکرش رتاثت یاه همانرب
 دوبهدیدرک لسوتمدوخ قیاس دایتفاب اددجم - ناتسرامیب زا

 ۱ نرمی یی نوه یداتت یاهو و کورش
 هدنی |, ههانرپردتسا هدومت گرت یلکی اردوخ دایظا اددجم

 ..دومندهاوخ کر شا(نویفاسی) نا رهترتأتت
 تم و و تم جت و صد خو یخ جم جز تن

 ته و و تو و تم دو تص و

 و تم 3 تم و تن و و تم و تم و تم زا تم

 یلعب آ رد" عا زن

 یرادربءلیف نایرج رد شیپ هتفه
 عازنیلعبآ رد «نامیی» یویرانسزا

 . تفایعوقو یرصتخم
 دارفازا یاهدع هکنآ حیضوت

 ناگشیپرنه زا :یکی درگ ؛ هقرفتم

 دن زاد رهیمیبل اطمناییب هدز هقلح ملیف
 رجنم نیریاس تلاخدب عوضوم و
 .ددرگیم ثداحید روخودز هدیدرگ

 دنکیم هیهت ملیف یکی و

 ترفاسم «نکیو» تسا رارق
 یلمعرگیدهتفهدنچات ایلاتیاب | ردوخ
 یاههاگتسددیرخ روظنمبیو -دنک
 هیهتزاسپ ودوریم ایلاتیاب هحفصهیهت
 قافتابناریاب تشگ زابومزال لیاسو
 یملیفهیپتبتسد نایکیچاخ لوماس
 ارفآ لوالر یافیادوخهک دزدنه اوخ

 ۰ دوبدهاوخ رادهدهع

0 

 یسک ات

 0 و ژ

 یاقآ -امنیسنویزیولتورنالت یمیدق
 لرتشپ ؛یسک ات كيديرخاب یئاطع

 -رذه راب نیتسخنیا ربو تفرگ رارق
 ی هشوپ لاغتشا یسک ات یک دننارب

 . تفای

 اهملیفروسناس
 لمعب یئاهتیلاعف اهزور نیا

 نلاس رداههلیف روسناس هک از رم

 شیپ دنناموددرگ فوقوم یناب ریش

 .ددرگ روسناس اهامنیس دوخرد

 نویسیمک ردنونک |هکی عوضوم

 هجوترومروشک ترازو هطوب رمیاه

 رد ینلاس نتخاس تسا هتفرگ رارف

 امیقتسم هک تسا روشک ترا زولحم

 روشک ترارو شیامن هرادارظنریز
 .دوش هرادا

 هرادانارومام تسارارق انمض

 هدنیآ لاسلیاوازا ینابرهش نکامآ
 .دنشاب هتشادن یتلاخد اهامنیسرد

 یل راچامنیسحانتخا
 رد دوب رارق هک یلراچ امنیس

 دبای حاتتفا لاسما یئامنیس نوزس

 ابنآ و هدشهتخورف ناک ررابرفنودب

 زا یهورگ اب امنیس حاتتفا تپج

 هدرک اذم دراو یتامنیس نیصصختم
 خیرات و هیحاتتفا همانربات دناهدش

 .ددرگ مولعم حاتتفا

 ۱۱ هحفص



 

 مار] یگ دنز

 سم هاو هدایت راعس یک ماراب تو
 دیجم - دوشيم هدرب نیبرود یولج نیدرورف ۱۵ زا هدش هیپتینسحم

 وب دنکیم هیبق ملقب لاشره نوعی هک هدومن طاق همان
 « درمناوج تال » ملیف راک ٌةمتاخزا سپ ار «مارآ یگدنز» یویرانس

 3 . تسا هدیشک ریرحت ٌهشرب
 یروهظ ؛ٌتدحو نایاقآ/و روبشم دنمرنهالشوئاب ملیفنیا رد

 ارنآ لوا لر ینسحم دیجم یاقآ دوخ و دنراد تک شرکیدرفندنچو
 ریدمو میرگ و روک د یدصتمزین ینسحمنیسح یاقآ - دنتسهرادمدیع

 . دنشابیم ملیف ٌةیپت

 اب دک ۰ ملیفنا ره. شیساتلادیدج وی ووتسا رد «مارآ یک دنو»

 .ددزگیمهیپغ هدشذاجیا یناخو یزاریش ؛ینسحم دیجم نایاقآ تک رش

2 3 
 ی هیح هتس ۵

 نویسیمک یاضعا هظحالم یارب<یشحو هتشرف» ملیفهتشذزگ ةتفه

 .دیدرگ رداص نآ شیامن هناورپو دشهتشاذگ شیامنب روسناس

 اه 1 راتس ی وتیسش بش

 رد یللجمینیشن بش شیپ ًةتفه ٌةبنشودزوررهظزا دعب٩ تعاسزا
 .دیدرگ اپربملیفناتسرهشویدوتسا فرطزا - |زالپ اهنیسیناتحتنلاس

 ملیفزا نالپ دنچ ٌهیهت - ینیشن بش نيا یرازگرب زا روظنم
 هدعو شوپم مناخو فورعم ٌهدنناوخ نگیو نآ رد هک دوب اههراتسیب

 دنتشاد .تکر ش ناکشیپرنه زا یدایز

 هدیدررک اب زی ملیفهیهت روظنمب لک یتیشن بشنیارد -راب نیتسخن یا رب

 .دندوبهدرک تک رشیمرتحم یاهءداوناخ ؛دوب

 72 تن

 رس

 تبح یاهمان یعامتحا تامدخ یهاشنهاش نامزاس فرط زا

 : تساهدش هتشون حرشنیاب نارهت رتاگت

 ناددنمرنه یئامنرنه «نارپت رتائت مرتحمریدم الاورتکد یافآ

 تک رش ًاراختفا نایانیبان هتیراو رد یلاعبانج فلطلاب هک ناربت رتاثت
 تفرگ رارق یولپپ فرشاتخدهاش ترضحالاو هجوت دروم دنا هدرک
 بتارم تسا دنمشهاوخ . دیدرگ كرابم رطاخ یدنسروخ بجومو
 دیئامرفغالبا روبنم نادنمرنه كياکيب ار اهلمظعمترضحالاو یدنماضر

 . دوبدهاوخرکشتدیزم بجوم
 ینایتشآ رتک د - لماعریدم

 هدرگیم زاب ناریاب ام بوبحمزاسیگن ر نایمیحر نیسح
 ار نایمیحر یاقآ پاچ و یزاسروارک تعنصب نادنعقالع همه

 و یگنر یزاس روارک راک رد ناشیا هقیلسو یدنمرنه هبو دنسانشیم
 نامل اب لبق هام هدجیه دودح رد نایمیحر یاقآ .دنراد نامیا یکشم
 هوشانشآ یکنر یزاسروارگ رما رد یئاپوزا راکزرطو متسیس هب ات تفر
 یک و موادمراک لاس هدزون تدم رد هک یرنهو یملع هیامرس ابو

 درومدوب هدروآ تسدب دیفسو هایسو یکنر یزاسروارک تعنصرد ریذپات

 . دیدرک عقاو ناملآ رد نفنیا نابابرا ریظنیبو مرگ لابقتسا

 رد یلمع یاهراک لماکهرودکی ندنارذک زا سپ نایمیحر نونک |
 بسک رو تفررشیچ اب نیونیگنر تمسقصوصخب یزابم روا رک فلتخم تابعش
 اب ۱۳۳۸ ءام نیدرورفلوازاو تسا ناریا مزاع هداملاقوف یاهتیقفوم

 .دومندهاوخ یراکهه سراپ یزاسروارگ

 ۱۳هحنص

 یاد مبوه

 . ایز یکشم سکع كيو یگتر سکع هدرا وداب
 همانزور تسدرد امنیس بوبحم هشیپرنه ۱۳ زا
 . تساهشورف

 رثاتدیع یاه همانرب

 نآرهت
 نلاس) ناربترتائتدیع همان رب

 ییپ(زربلاامتیس قباسلحم - لوا
 تک رشااب «ام ریشرتکاد» یدمک

 یمارپب- هدیخرپ-نیروم- تدحو
 .تسا

 اب <نویفا»سیپمود نااس رد

 دهاوخ هنحص یور دازرپم تک رش
 اف نیدرورف ۱ه/زا اتمه .دمآ

 همان ربنیرمت رد<مناخیجاباشیدنرز

 دنهاوخ تک رش نارپت رتانت یاه

 اد

 رتکد یاقآ عالطا رارقب
 هدنیآ لاس لیاوا زا یسواک كذشوه
 دنهاوخ راشتنا یئامنیس هلجم كي
 .درادمان < سوناف 2 هک داد

 یسراف یاهملیفاب هلجمنیا
 درک دهاوخ هزرابم

 ملیفس راپیاهتیل اعف
 دیدج ملیف هس هیپت تامدقم

 سراپ رد یگنرمامت پوکسارتلوا

 ,یدوزب و تسا هدیدرک مهارف ملیف
 دصاوخ زاغآ اهنآزا یرادربملیف
 , لمس

 كلمرصان هک دوشیم هتفگ

 سورع > فورعم هشیپرنه یعیطم

 یاهلر<هتسکشمسلط » و < یرارف

 دنهاوخ رادهدپع اراپملیف نیا لوا

 ناگشیپرنه زا یاهدع انمض.. دوب

 ۱۳۰ص »سس ۰۰

 رتانت و امنیس ناگشیپ رنه نیرتفورعم

 یتسژ یاهسعع

 زا اف

 ۸ تو تم و و تم جم نخ ی و

 ۲۰ ؛هرامش_مششلاس

 ریدموزایتما هدنراد

 نایتسلاک روریاپ
 : ظنریز

 یلیعامسا مظاک

 ۱۳۳۷ ,امدنفسآ ۰

 لار ۱ههرامشکق
 ساب یرهچونمناب ایخ:هرادالحم

 | هنفسا موس نابایخ شخب رنه پاچ
 مس ۱۱۲۰۷ نفلت فانجترا زو ها رراهچ

 ًائانثتسا هرامش نیا یاهب

 لایر ۵
 ۲ ؛دنبآ تالوصحم رد تکر ش یارب
 ۱ ویدوتسانیا نآریدماب ؛ ملیف سراپ
 نآزا هکدناهدش ینارک اذم دراو
 . دنتسهامیس مناخ هلمح

 دم هم مس

 رد طقفا رووخ

 ۲۰۴هرامش



 ۲ ۲ 8 ۲ 2 5 2 5 5 2 5 5 5 5 5 ۶ ثحب لبات و یفدید ملیف كب
 تست ۰به انا تا

 یتابورا روش" دنچ ناگر اتم نیرتنا و ج و نیرتب وبحم تک ش ا هک یملف

 یشحو كرتخد <انیرام» دوجورد ار دوخ بهاوم هیلک تعیبط

 هکیئاجن آ زا ؛تسا هدرک مامت كيتابردآ یایردرد عقاو <زوروتروپا رلثب
 یداع ريغ یاههاکن ابناناوج ارچ دنادیمنزونه ؛تسا ناوج هداملاقوف
 عاودزاب ار وا یصاخیکبرجتیب اب <وکین» ارچو دننکیم اشابت ار وا
 *دراذگبوا هدبعبار دوخ میتيردآربود یتسرپرس دهاوخیمو هدرک توفد

 رانک رد قاچاق روطب «دشابیم یشوکیزاب رتخدیو هکیئاجنآزا
 اهنرق زا * دزادرپیم یهام دیص هبزوروتروپردنبیوربور هربزجزحوس
 یفالتخا یریگیهامرسرب هریزجو ردنبمرکنوخو ینابصع مدرم نیب شپ
 اتیرام قیاقینافوطیط - دنرگنیمرگیدکیب رفنترظنابهمهو هتشاد دوجو
 تاجن هبءریزجلوا ناوج <وریپ» تاظحل نیرخآ ردو ددرگیم نوک ژاو
 رکشت وازا هکنیا یاجب هدی ایم شوپبیاهبلکرد انیرامینفو دباتشیموا
 *دناسرب شاهناخباریو ًآروف هک دبلطیم یو زاو هدشینابصتیکب هدنگ

 قشاع هکنيا اب انیرامو دنکیم یراددوخراکنیا زا وریپ اما
 وردنب یوسبوا قیاق اب یناهنپو هدادن زوربار دوخقشع اذپعم تسا مد

 تساپ<ویپ كمك یادن هبهریزج ناناوج مامت *دیامنیم رارفدوخ هناخ

 *دنی ًایمرب هقورسمقیاقندرک |دیپ ددسردو هداد تبثم

 تسا نکمم نآ تایئزجرک ذ هک دهدیم خر یرکید میافو سپس
 « دنادیم ار شنایاپ هک یملیف یاشاهتزا ارواو هدوءهن لسک ار هدنناوخ

 هچن اوخ رر هیقب نتشونزا لصا نیا یور دیامنرجرنم
 . میسیونیم « تفگ دیاب<رازکمنرتخد» ملیفدرومرب هکر

 هک تسا هتشاد مان «نارسپو نارتخد» ملیف یلصا نانساد ۰

 هدادشیامن نارمترد ماننیمهبو هدیمان <را زکمن ارنآ ابیئالاثیا
 یشیرتا یویدوتسا راپچ ؟رازکهنرتخد» ملیف هیهت یارب .دش ههاوخ

 نیمهبودناهدش كيرش كيرشرکيدکياب یئایلاتیاو یوژاسک و ب ؛ یناملآ

 یزاب فلتخم یاهتیلمزا یناگشهپرن-ه ار ملیف تسخن یاپلر تلع
 *قتنکبم

 -رنه نیرتزوپشمزآ یکی <ینایورتسامولچ رام» هدهعب لوالر

 لب ازیاارانیرامینعیوا لباقم شقنو هدشراذگ او ایلاتیا ناوج ناکشیپ

 یزاب ایلاتیا فورعمو ابیز هراتس «یروک

 اسب هچ دندوبناهن آ رک ]دن | هدیشخب یصاخ توارایو هولج ملیف ناتساد

 ۰ دم ًایءنرد بآ زا یبوخ نیاب ملیف هک

 دنتسین روبشم دایز ناریارد یگنر ملیف نیا ناگتشیپ رثهریاس

 ۰ ۰ ج۳
 هب ناوج جوژ نیا .دنکیم

 یسراف نابزب < زازکمنرتخو» ۰ میسیونیمن یزیچ اپنآهرابرد مهامو

 *دشمیهارخ نآ یاشامت هب قفوم لاسمآراهبرد و هدش هلبود



 نیهاش:همج رت

 دیو دبهآ وخجن رگیر4ک یئاهنحص
 تروص ار یقشه یاههنیصو تشکار یئاکیررم آ یاهملبف حور هک ینوناژ

 یصح و محمد جم جم جی جا

 نایدصتم یاهقودنص واک رد
 ۰ دوویلاه هقباس اب و یمیدقژاتنوم
 روسناسیاپهلیفزا یتمیقیذ یاههدرپ
 ملیف توفاهدص . دراد دوجو هدشن

 و نسررس » تخل الماک یاهناتسپزا
 ود طسو طخو اچ «هذهرب یاهافک

 یارجازالبقهک یئاههنحصزا« ناتسپ

 طلستریزاردوویلاه ؛ روسناس نوناق
 . تشاددوخ ذوفنو

 | راه هنحصلیبقند ادوویلاهرد

 یاههنحصاپهنی ادندیمانیم هدننازوس

 یدازآ رهظمو امنیس تختیاپ هنهرب

 .دندوب یکتخیسک ماجلیخرب معزبای

 - قوفروطب ارثک |اپملیفنیا شیامن
 ۱۹۳۰ یلا ۱۹۰ ۰یاهلاسنب هداعلا

 ناردپمههک ینارود« تفرکیم ماجنا

 هلحرمامنیس تعنصمهو ام ناردامو
 یسط ار دوخ یناوج نینسو بایش
 .دندردیم

 هکت سایئاههنحص نامهاپنیا

 هک تسا هدرک نخدقرودناس هژورما
 . دنیب هبدی ابنیلعفلسن

 یاراد رتمک «اههدننازوم»

 : دوبروآ تحاقو و هدننز یاههنحص

 یقیقحیگد نژرپظمو لوبمس طقفاپنآ

 یستاکیرما یاهملیف رد رگید 4۳ زاب یا هنیس
 «تربلک تدولک » نوچیناگ راتس طسوت نوشیمن هدید

 «ارستاپ وئلک » و( ۱۹۴۳) « بیلصتمالاسع » میلیف رد

 ... درکیم دوخیب دوخ زا ار نایچاشامت (۱۵۹۴۳۴)

 ۱۴ هحفص

 نروآ رد ینیشام

 .دندوب یرشب تسیلائرو
 ؛دوبیعقا وو قیمعاهن آ تیمهاو

 هیون یاسارادومت انا
 دوخلماکتو تیلوفط هلحرم هچرک |
 یمیمصتروصرببیلو دندرکیمیطار
 .دندوب مرگ

 رنهنتخاسملیف ماکنه نآرد

 زامیب نودبدنم رثهنازاسملیفو دوب
 هچیردزاار یناک دنز.داقتناوروسناس
 . دنتسیرگنیم تایعقاو

 رد «دوب ۱۹۲۲لاسزالبق اهنیاهمه

 رازه دصیمان «سیهلیو# لاسنآ

 تاجن حالطصابو هزرابم تهج رالد
 داد صیصخت یرادربملیف تعنص

 هک یرالدرا ره نامه لداعم تسرد
 موحرمنآ هنایلاس قوقح نیتسخن

 دیتا هیب تسایر تمسرد ارراپق

 .دادیم لیکشت ملیف ناک

 .هیهت تیرثک | ۱۹۳۱لاس ات

 تبسن یرادافو دنگوس ناکدننک

 و قالخا لوصا تیاعر) نو-ناقب
 دشیم هحفص۱۲ ربلمتشمهک (بهذم

 اهتلاذرواهیتشز ندودز نآ دافمو

 دوخعشواهرک و اعوطو دندروخدوب
 قیبطت<سیه» نوناق تاجردنمابار

 هفیظو هک یاهحفص هدزاود .دنداد

 ًانمم نکیلدوب قالخا ظفح شیرهاظ

 فطل یبو حوریب ار امنیس تعنص
 . تخاس

 ناک درک سسنونک اتنامزنآ زا
 نادجو یتحاران دوویلاه یاهلوغو
 |رهتشذگ هک دناهدومن یعسو هتشاد
 زا لفاغهکیلاحرد «دنیامن شومارف
 ات (سیه) نوناقزا شیپ کن

 دندرکیمراکتیعقاوو مسیلاثر یارب
 نامهارملیف ناتساد یاپیراکهزیرو
 هدرپ یورب دیاش و دیاب هک هنوک
 هتشذگ زاسکسلاب نکیل دندرو ایم
 یک دنمرشو تلجخ ساسحا 4نیرید
 .دنیامنیم

 نهاریپ ناشیاهک دی ایمن رظنب
 هرکیمنتب (اراب ادت)هک ینایسچوكنع

 ریززا شدننامیوگ تخل یاهناتسیو
 ابن آ .دنروایب رطاخبدشیم|دیوهنآ

 صحیح حب

 قزوج زمیج:ملقب

 ۳ _ملیفبلغا ردهک دناهدرک شومارف

 " نز هراتسابیو(تربلیگ ناج) یاه
 ماجنا تفعیفانم لمعزجپ راکهمه
 بیطابمه نارک اشامت مامتو دادیم
 و هتفاتش اپملیف نیا ندیدب رطاخ
 نیم یضارتعا نیرتکچوک
 دک دنک یراپ ناشهظفاح اتردندیاش

 .عونيهنودباب هلیفتسخت ناکراتس
 دنبهنیسنودب یک دنمرش و تلاجخ
 ملیف نی رودیولج تخل یاهناتسپابو

 شوغآ رد و «دنداتسیایم یرادرب
 هخورفارب یاه راسخرابدرمناک راتس

 ۳5 توبش طرفزاهک یئاههفایقو

 نانز سفنوهتفررگ یاجدشیم ن

 ۲ .دنووبیرتشیب فیک و تذل بلاط

 هک ار «جرخلو» ملیفنینچمه
 نوناقزا لبقومدش یابتفا لیجنازا

 ادشهدراذگ شیامن ضرعمب روسناس

 هنیس ملیف نآ رد .دنرو ایمن رطاخب

 هلیسوآصتخمو مک ی لیخملیف هراتس
  نزودوبهدش هدیشوپ دلپ تسوپ

 یناک دنزیمیبط طیحمردهنادازآ هک
 نامربف ملیفزا یاهنحصرد ی رکیم

 - زا هتشابنا باوختخت كيرد ار درم
 كينيا .دناوخیمدوخ دزن حرسلک

 ابوشغولغ یبیزاب كيو یعیبطررما
 یراظتنا هچنیازا ریغ اریزدوب حور
 یدرهاب رشاعم هک یناتف نزنینچزآ

 .تشادناوتیم تسارادلوپو جرخاو
 نتخاسهبناک دننک هیهتلبق لاسیس

 یلو دندرکیم راختفا یئاههلیفنینچ

 .ندرک تبحصهب لیام یتح هزورمآ
 نیالیلدب « دنتسین مبنآ فارطارد

 نونافصن فالخرب اهراکنیاالعفهک
 هکنآ مغریلع « دشابیم <سیه»

 ۳ ارتعادرومیئاههنحص نینچ زک ره

 " .تساهدوبن نارک اشامت دادولیقو
  پلیس) هتسجرب ملیفكيرد

 ناشننمضرد <شک مد آ 2 مانب (لیمود

 . بشبعوضوم ملیفیلصاشیامن نداد
 هتشذک زا یشاههنحص و ددرگیم

 1 . دوشیم هدادشیامن

 نایروحنیجودکی یمودهصقرد
 لوغشمهک دهدیم ناشنار تخلهنیس

 ۴+۳ هرامش



 هک هنوگنامه ینعی دنتسه دوخراک

 دیاب هن ایمرواخمرک نوخلرتخویآ و دع
 تحاران نارک اشامت زا كيييه«دنشاب
 هک یلیلقهدعرگم دندشن ردکمو
 .دنیامنمضه دنتسن |وتیمز | ریموداض

 كي <سیهلیو» نوناقزا شیپ
 ناشنروشک زا جراخرد یئکیرماملیف

 یعیبطیک دنزكيیمقارلبمسو هدنهد
 هکیروط نامه اپیئاکیرما تداع و
 .دوب «تسهزین نونک اومدوب افباس

 باوختخت كي رد رهوش و نژ
 رک | «باوختختودردهندندیب وخیم
 نیئاهب ندرگ زا یرادربملیفنیبرود
 طسو اچ امطم دادم ناگ
 دادیمشیامنار «جیویلک» ایناتسپود
 ؛تاحالطصا تس رپفردا ر«جیویلک)تفَأ

 :دنکیم نایبنینچ <سیه نوناف)
 تسیاهیاسو طخزا ترابع جیویل)
 تمسقودب رگیدکیزا ارناتسپود هک

 .<دنکیم ميسفتصخشمو |زجم
 رتخد كي سیه نوناف زا لبق

 نادرم هک دیمیفیم یومنارف
 یتختودنوشیتاساسحارگ | یکی
 یبوخرایسب قاشءدوش هداد اهنآب 

 یاکیرما هشیپرنهرگ |دنی ایمردراکزا

 نآ اعفاو دیسوبیم ار ین هرات
 زا كيچيهو دوب هدش هدیسوب نر
 یژزورما دادشو ظالغ نیناوف نیا
 هیناثكيهسوب رک | هکت شادندوجو

 فلاخم دشکبلوطلوممدحزا شپ
 هدیربدیاب هیناثكي نآو هدوبنوناف
 نزناکشیپ رنه و ناک دننک هیبت.دوش
 یعیبطدیابابنز هک دنروب دفتمدرمو
 سیهنون افیلودنوش هدیسوبیباسحو

 یباسح دیابن هکت سا هدرک نفدق

 . دئوش هدیسوب

 جراخ كلامم نارگ اشامت

 اعقا ویئکیرما نادرم هک دندینشیم
 لثمهندننکیم تبحص نادرم ناب

 الثمیئادتبا یاهسردمهچبتشم لب

 درک رارصا ریامنیودلک ورتمیناپمک
 هکیاهلمج < هتفر دابرب » ملیف رد
 یدجو كشخ یلیخ «رلتاب تر»

 دیوکیم « اراهوا ترتسا
 (مهدیمن تیمها چیه نم مابج هب)

 ارجاو نیلماعدنامبیفابروطنأمه
 تفلاخم ملع نوناف .ناگ دننک

 مدرم هک دندشرظتنمو هتشارفارب

 ابنآ یرایب زین قالخا اب و نموم
 . دنزبخرب

 تافل بلغا نوناق تفرشیپ اب

 ضارتعا دروم ابیئاکیرما هنایماع
 تاغل زا یلیخ لامعتساو دش عفو
 : دش عونممنیریز تاعلهلمجنمو

 ؛تعماجم «ینتسب آ «سرشم؛تراکب

 ۲۰۴ هرابش

 ربام نیوداگ و رتم ین ایمک رد ۱۹۱۸ لاس رد ٩ نادرم یابی و» ميایف رد

 هب ار « گیرک نونگیم» ندب مامت مایف نادرگ راک « جادروب كنارف» « دش هتخاس

 8 سس سا ونا9 ق ۳ 7 (میاهدرک روسناس ارنآ مهم یاهتهسق نوناق قبط امهتبلا هک ) داد ناشننایحاشامت

 هشحاف

 هک دناهتفر یئاجب اتهارنیاردو

 انگنت رد اه ویرانس ناکدتسیون

 دوصقم یادا یارب و هداتفا هقیضمو

 نارکاشامت هب بلاطم ندنامهف و
 دشابنینوناق داومابفلاخم هکیوحنب
 .دناهداتفا ویاکتهب تخس

 یاهلمج <یلاشوپقشاع» ملیف رد

 : نومضمنیدب تشاد دوجو

 یدوبضیررموت متفگ تنزبنم»
 هداتفایراتسرپ اب باوختخت كيردو

 نامهتسرد داد خساپ تنزو یدوب

 یلیخ هراتسرپ هب وت هک هدوب یتقو
 وحننیدب هلهجنیا <.یاهدوب دنمزاین
 : دش هدادرییغت

 ضیرموت هک متفک تنزبنم»
 تفک تنزو یدوب هداتفاباوختخررد

 شدوجوبوتهک هدوبیعقومنامه تسرد
 < یاهتشاد جایتحا یلیخ

 نیبرودیتقو ریه نوناقزا لیق
 اوحو دربیم تشپب هبارنآ رک اشامت
 زورهکیروطنامهاوح دادیم .ناشن ار
 3 ووبهداتسی اروطن امهدوب تخل شتقلخلوا

 تسرک اب ار اوح هزورما امآ
 هتسب هقي نهاریپ كيو دنبهتیسو
 نيا) دنهدیم ناشنروید نایتسیرک

 دمآ شوخ یارب هتسبهقی نهاریپ

 نیشناجهک دشابیم نوتسناج

 (تسا هدش سیه هرادا

 زا لبق یزابقشع یاههنحص

 ینالوطمهو دوب لکشممهسیه نوناق

 قاشءنیبرود هک دادیمنتیمهیسک و

 رد)دهدناشنولپپو بقع ولج زاار
 اه رادربملیف اهزورنیا هک یتروص
 ار یقشع یاه هنحص دنرادن تکرج

 نتخاسردقچ (دنرادرب ملیف ولجزا
 و تخس اه هنحص نآ نتخادرپو

 ؟ دوب راوشد
 هنحصهکد وشیم هتفگم ه ژونه

 ینامزرد امنیس ناک راتسیقشع یاه
 ینالوطیردقب دوب تماص اپملیف هک

 یور هزادنا زاشیب هک دوب لصفمو

 تفرکیم ماجنا ششوک و راک نآ

 یردقبیقشءیاههنحصو زادگ و زوس

 هکنآ زا سپهک دوب زیکناهسوسوومرک
 دوخشاثا زین رادربملیفو زاسروکد

 دنتفریم دوخ راک یبو هدرک عمجار
 یغادزا یجومو توپش هشعر زونه

 باتو بترد ار ملیفناکشیپرنه
۱ 

 هتشذک نارود رادربملیفكي

 یی ار هه ده ام
 و ميتخاسيم یداع و یعیبط یکدنز

 تدهاجماپنآ ندوب یعیبطرد یدحب
 رمازین تاقوازا یهاک هک میدرکیم
 اپنیا ایآ دکدشیم هبتشم ام دوخب
 اتفیقحهکنیاایو دنتسه یزاب لوغشم

 رکیدکی رادلد و قوشمو قشاع
 . دنتسه

 :دیوگیمیرگید هدنک۴ هیپن

 ردار نارک اشامت تقیقحردام

 ترارح و شوجوبتج هب امنیس زا
 و تربلیک ناجیتقو . میتخادنايم
 «ناطیشوناسنا» ملفردوب راک اترک

 دنداهنیم مه بلرببل توف دصدنچ

 شوجوبنجهب دحزا شیب نارک اشامع
 رد تربلیث تقیقحردو دنداتفایم

 دح را شیب «نا اسنا» ملیف

 درکیم تنطهش

 یارجانیرومام هکنآ زالبق
 تیاعر ار «جیویلک » لومرف نوناق
 دح زاشیب الومعم نیبزود دنیامن

 هراتس كي كرات زاو دم ایم كيوزن

 و تشادیمرب ملیف اروا هنیسات نز
 <تشردهنتمین» حالطعهاب راپملیف نیا
 نارود ناک راتس زا یضهب دنتفکیم
 دنتسبیمد-فب هنیس ۱۹۵-۶

 هتسب نیا و دندیشوپیهن مهیخربو
 هدننک هیهترک | دون هدننک هیپترظنب

 : تفکی م

 ۱۵ هحفص



 بب بنارهبولراه نيج لیپاسکس "یعیبط ار هنحمنیا هروچا-
 تشادن نتبسایل وژراه نیج دیشاب . دشیم رهاظ شادرطاخبا دیاش هک تشاددوجو نیبرود یولج رد دنبناتسپ نودب یهنحسمایفنآ رد « لاح .درد رهن هر 3 .دوبورنومنیلیرم زا ۶ ميئامن یرادربملیف

 تسانیا مدوصتممیوکب رتپبای_ رادفرطزینناگ دننک هیهتزا یضهب
  تشاد ی شامل دقت ینارودردهژیوب رما نیا ودندوب اهناتسپل ,:

 "نآ دادیم دوخبناکت یئزج رکا ریزاب نارتخدهک تشاد جاور
 دانفایم شندب زا نینرصتخم*سابل . دندشیم رهاظیشک ینهاریپ

 دناوخ شقاطابار درم هشيپرنه وا  بیمیمیدق هدننک ژاتنوم كي
 هناتسآ رد هکیلاح رد ءاگنآ یئاه هنحسلیبقنیا نمرکا دیوک

 یزبمآ توپش یاهسفن و هداتسیا. ناتسپنودبو دازردامتخلاهنز هک ار
 3 : .تفگ دیشکیم . یم رارق نیبرود یولج رد دنب
 «ررب مهاوخیم شخبب ارم اب دزهتسد ضوعب مدیربیم دنتفرک
 1 ؛ مشوپب یرتتحارسابل  مدای مدشیم هجاوم یگندراو شحف
 هکشنادیسک هک تسین مزالو تنآ> زایاهنحصدنچ هک دیایم

 نجدوصتهدیوکب ات دشاب هدید ار  یب هک دوبهدشیرادربملیف<نمرلک
 (رتتحارسابل)نخس نیا زا ولراه .دوب رهظن

 ۱ .دوش تشلتخلهک تسنآ  یدصتمرفن ۳۵۰ زارتهب سکچیه

 با : متفک ملیف هدننک هیهت هب نم  یدنس یاراد اکیرما ردهک ژاتنوم
 هرومامتفلاخموضارتعادرومتمسق هک دننادیمن دنتسهزین هیداحتاو
 رتفرک دهاوخرارق نوناق یارجا یاهملیق رس ربهچ اه یچروسناس
 ۱ ؛تفک هتخادناالاب ار شاهناشوا هنادالج هنوکچ و هنر هاو آب
 هنل:یئوکیمار سیهنوناق - یملیف رهرادحورویسکس ییونع
 .نوناق نآ رب ادخ  دنزادنایم رودبو هدرک هعطقهعطقار
 امهو هدرکنعطقا رهنحهامانل 3 ی
 . ميتشاذگ یفاب هنوگ نیا هنوگچ هک تسا هصغ و فسات
 م نایدصتهزارگید یکی رثا یبو عیاض ار اپملیف نامیخژد
 :دیامنیم تیاکش شتارطاخنایبنمشردیو دنیامن یم
 هدنانیفاب یرنه چیه- : دنکیم لقن

 هلوکشمهک ار یاهنحصامرکا  ویدوتسا رد ۱۹۱4لاس رد
 میکن علف « هنایدش ذهاوخ هدیرب رد سپسو مدرک راکب عورش؟ملاک»
 انیسنارکایورب ملیف هکینامزات فرظردمدش لوفشم سکوف یناپمک
 یدسبومیتسه شوشموبرطضدیایپ . یقشعیاههنحص ردقنآ ریخالاس یس
 لفاهکدهاکیمارامحور ینارننیا ترارحهک ماهدیربارهدننک مرک و
 تب مروظنم هتبلا میوشيم شوخان  دوسب یفاک تاقشاعم نیا هلعشو
 نیا تسا یقشع یاه هنحص . دزاسلعتشمار لگنج نیدنچ

 ماسدننام هزورما یقشع یاههنحص ژاتنوم نیلوئسم زارگید یکی
 وینیشاسم تلاحب اپیئاکیرما نوش واتنوم لوغشم یژورمرادرطاخب ریوگیم
 ب نادرک زاکتساهدمآ رد یتعاس ۱۹۳۶ رد <منهج ناکتشرف» ملیف
 یارب دهدیمروتسد ملیف ناکراتس یمایااب فداصم ناوا نیاو مدوب
 لیشاب مه شوغآ رد هیناث۱9 تدم هلحرمب <سیه» نوناق هزات هک دوب
 دیوکیمدعب؛ ملیف توف۲۳ینعی نیا . دوبهدمآ ردارجا

 انجهژادوزو هدیبسچ مهب اهبلاللاح ار روسبزم ملیف تسخن لر
 لالد و جنغو هلزاغمو هقشاعم دش 01و یه ننایزابقشهدشمه نیارخآ . دوش  یزاب <نویل نیو ؟ولراه نیج»

 نافاسنایبنی | ؛هقشاعمنیارب تل هشیپرنهنی رتیسکسول راهنیج
 4۲هحفصرد هیقب یتح ماهدید نونک ات نم هک تسیا

  لوصحم «روهنب» مليفردهنهرب هنیس نآ رتخد
 دوخ هک سکع نیا . دندشيم هدیدروفوب ۴ لاس
 روهیب دورو هنحص ماهدرک روسناس ارسنا ام

 .دهدیم ناشن مرهب اریمور رادرس ( وراون نومآر)
 .ملیف نیا زا یرگید هخسن ورتم یناسک نونکا مه)
 . هنهرب هنیس نارتخد زا رگید هتبلاهک دنکییم هیهت ار

 تسین یربخ نآ رد



 «یاهسیک راولشاب یکچوک هرم

 وءالک نارزیخ یاسع ,كنت تک

 لبهسیراک زوردوخ سوصخم لیبس

 ملاعرس اترس رد یدک یاهملیا

 درب
 « نپاژ ات هتفرک سم زا

 زا «دئوس ات هتفرگ ناتسودنه زا

 چیه -ناتسلکناات هتفرک ایلارتسا

 نیا هک تشادن دوجوایند رد یل

 شاهرخسم تاصخشم نیااب ار ورم

 «نیلیاچزاراچ» وا

 .تساكچوک
 راکهاشهکتسا یریظنیبهبوجع|

 ناک دنیوج»یدب اونادیواج یاه
 < رپشیاهیئانشور#, «كریس2,«راط

 و ؟ودرو ویدم» " «دیدج رب

 درنلو- ل

 یب هغبان.تسا هتخاسا ر(تیال مبالق

 ۰ یدمک ملیف كبردهکتسا یئاثه

 بهدور ءدنخزا یچاشامتهکیملیفرو

 یم رارفریثات تحتنانچ ؛هدش رب

 شزسیر یولج دناوتیمن هکد ریک

 .دریگب ارشبوخیابکشا

 و-لوچوک درکلو نیا یر

 0 ۲۰۴هرامش

 نادیواج رثآ رد امنیس رپ

1 تخادن) دها و همقهش ار نا رب رگیدراگب
 

 یعقاو یاهملیف لیمس

 ساره
 ایند دوخیاپملیفاب « یلراچ

 نیرتکر زبو « هتشاداو نیسحتب ار

 رس» وار ثهلباقم رد نامج نادرم

 جروج .دناهدرو آ دورفمیرکتومیظعت

 دیوگیماشدرانرب

 <.تسامنیس ملاع هفبان اپنت»

 :دنکیم هفاض/ كي ودوللیما

 زدهک یدرم نیرتهجوت لباق

 ملاع یدمک

 <.ماهدیدعرمع
 كرزب هدنسیون « كروب ساموت

 دیامنیم فیصو- روطنی|اریلراچ

 ان تاسدآ مامت هک یدرم

5 هدنخدیاب تفک ودروآ مهدرک ار
 درد 

 ریبک 5 روف یکیل|هرخالاب و«. دنادنخو

 :دیوکیمیلراجب عجار

 دعب نیلپاچ منکیءن یخوش»

 اهنت یکفویاتساد و ستناورس زا

 زیچ نمب هک تسا ملاع رد یدرم

 < .تخوم | یاهزاتیاه

 یکییاشامت رانان نآر متی رک

 ریبک ی لراچیدمک راثآ نیرتکر زبزا

 ملیف نیا .دوب دهاوخ < روتاتکیو»

 یلراچ دوخ ارنآ نتم كيزوم میاننت

 زا یکی رگا ( هداد ماجنا هصخعب

 زا لقاال دشابنتوا یامملیف نیرتیب
 تیرات یدمک راشثآ نیرتک رزب
 .تسامنیس

 هدهعبشدوخار ملیفنیا لوالر

 دوخ هک نیارب هوالع یلراچ .دراد

 هیهت «دسیونیمار شیاپملیفیویرانس
 « دهدیم ماجنا اراپنآ ینادرگ راکو

 كيزوماهنآ نتمیا رب ودنکیم ژاتنوم
 <دادعتسا هدنیوج كي - دزاسیم

 زورماب اتوا .تسه زین یتسد ربر
 هدرپیوربار یاهتفپن یاهدادعتسا

 .تسا هدروآ امنیس

 ؟درادک تلوپ» ابنآ زا یکی
 رصع2 مانپ شرگید ملیفاب هک تسا
 رد و دش یفرعم نایناپجب «دیدج

 هدهعبار شلب اقملرزین <روتاتکید»
 نیلپاچ دیشاب هتشاددایب رگ | .دراد
 یک دوک <كرسپ» ملیف اب هک دوب
 امنیسار ناکو کی کج» هبموسوم

 زین نا رد .دناسانش اهور

 زا ینز » ناونع تحت یملیفیلراچ
 هک تخاس <ییراپ

 یاهرپچ ملیف نيااب .درکبهت یزاب

 دوویلاهرداهتدم هک دشیفرعم ایندب

 و تسجیم تک رش میم یاپملیف رد
 یاههشیپررنه نیرتکر زب زا ینامز
 نیا .دوب یئاکیرمآ كيتنامور راثآ
 <وجنم فلودآ > مانمک هشيپرته

 .تشادمان

 یدیدج هرپچ رخاوا نیا رد

 دوب<مولبر»درک ففک نیلپاچهک
 هجوت <تیال میال» رد یزاباب مولب

 زانونک او تخاس بلجووخب ارمومع
 یسیلکنایان | وتو هیت آشوخناک راتس

 .دوریم راءشب

 یتقو درادک تسلوپ «تپجر پب

 <یناپسا زایرسپ» ردیزاب لوغهم

 .دشورب ور یلراچ ابدوب روتناکیدااب

 <دیدجرصع»ملیفردوا تیلاعف نیلوا

 < روتاتکید» ردتکرشاب «دعب .دوب

 هک ان مو رک سا 5 یا زسب تیبوبحم

 هفلتخمیاههلیفرد یهاک هاک مهزونه

 .دنکیم لر یافیا

 <لینادیرنه» ارملیفرکیدلر
 زایکی «لیئاد .تسا هتفرگ هدهمب

 ردوا .تسامنیس یاهروتک | نیرتهب
 تیلاعفرتائت ریو هدش دلوتم ندنل

 درک یزابهک ی رثانیلوا .تساهتشاد

 .دوب <تمسق»ملیفرد ۱۹۱۶ لاسرد

 روی وینیاههناخاشامتردیتدم ادعب

 لاس ردو تخادرپ اهسیپ رد یزابب
 .تشگ یامنیسب هرابود ۹

 ملیف رکید نانکیزاب ریاس
 شقن رد ) یکواكج :

 دلانیجر-(ایرتک اب روتاتکیدینولاپان

 بیلیب - (زتلوش شقنرد) رنیدراک

 لیهسیرک-(كنيرهشقن رد)تربلیک
 ود رتراک -(ینولاپان مادام شقنرد)

 (ایرتک اب ریبک ریفس شقن رد) نونیه

 0 مناخشقنرد) ناداما

 لراک:یفارک و توف نانادرک راک

 نادرک راک- ورتوتدلان ورو سارتسا

 ناتسیسآ-رسنپسالسار .یج:یرنه

 ندیردرلیو,وزمیجناد :اهنادرک راک

 .دنتسه زرلمبابو

 یناملسكيیارجاد حرش <روتانکیر»

 زا دنترابع

 روتانکیدتهابشتلعب هک تسا یریقف

 وهزمشوختاقافتا و دوشیم یتکلمم

 .دیآ یمشیپیداقتنا لاحنیعرد

 یک زاتب ملیفنیا دیدج هیپک
 1 * هحفص رد هیقب

 ۱۷ هحفص



 مس

 دنکیم دیدجت | رد وخ یاهتیلاعف ملیف ریژآ
۰۰ 

 تسا هر .تسدرد وید وتسا نیارد ملیف ود ن وا ٍ ملیف ریژآ لاو لاوس تاللیکش

 تام
 ذوریف سیئر : نادرگ راک
 ۳ با جیهج رونی رجبی اد یروهظ-شبات - نیهش-هلاژ : لا رتشاب

 نیا یارب هک یتانایرجو «تشپب دصاق» ملیف شیابهنژا سپ

 نارحبراچد دوخ یلخادعضورظنزا ملیفریژآ ویدوتسا - دمآ شیپ ملیف

 دراو یرثوم ًةمطل ویدوتسا ساساب هچرک اهنارحب نیا دیدرک یئاه

 مظنم ٌةيهت تهج رد ار تکر ش یاه هژورپ یارجا فصولاعم ؛ درکن

 دندش نآ ریویدوتسا ٌهدمع ءاک رشو هراذگ قوعم یدنچ یسراف یاپملیف

 هک نایظعاو فزژ یاقآ و دنهد یک رزب تاریینت « یرادا رداکرد هک

 هدهعبزین ارویدوتسا تیریدم ؛ دندوب راد هدهع ارریّژآ تک ر ش تسایر

 لوغشم تک رش ٌةقوعم یاهباسحب یک دیسرب هک ی تدمزا سیو دانتفارگ"

 و ملیف ٌةيهت ٌةنيمزرد نآ یاهتیلاعفو تشگ مظنمویدوتسا عضو « دندوب

 2 . دیدرگز اغآ ژالبوم

 رارق ملیف ریژآ رایتخا تحتزین ملیف انایدویدوتسا ماکنه نیمهرد

 هک هروآ دیدپ یبسانم تیعفومویدوتسا نیا كرتشم تالیکشتو تفرک

 . تخادرپ راکب یحیحص قیرطب ناوتب
 حرط ویدوتسا یاهتیلاعف هعسوتروظنهب یگهژاتیاههمانرب ًانمض

 یاهملیف هیهت بش هلمجنآ زا هک ت فای ییسأت یدیدج بعشو دیدرگ

 كرزب یاهتک رشو اهیناپمک یارب هبعش نیاردتسا یربخو یتاغیلبت

 نآربت یاهامنیس ردو هدیدرگ هیهت یربخو یتاغیلبت یاهملیف « یراجت

 ۰ دوشیم هتشاذگ شیامن ضرعمب

 یارب یملیف هیهت « هدیسر ماجناب هبعش نیا رد هک ی راکنیلوا

 وب ناناگ رزاب ٌةمهب كناب

 رزب یاهتک رشابیتارک اذم لاح نیعرد - دوشيم هداد شیامن
 نارهتیاهامنیسژا یضعب رد نونک | هک تس

 یتراجت

 هیهت هبعش یاه تیلاعف ؛ نآ جیاتتن ندش نشور اب هک تسا ناب رجرد

 . تفای دهاوخ هعسوت ملیفریژآ ویدوتسا یربخ ملیف

 مس

 دامادیوجتسج رد
 نایل اماق[ : نادرگ راک
 امیس - هردان - شبات - یرکفت : كلا رتشاب

 ۱۴ هجا

 تسا راک لوغشم یرتپب زرطب ۰ یجراخ یاهملیفژالبود تمسق

 دراد ارژالبود تمسق یتسرپرس تمس یدارم و كنشوه یاقآ

 یسراف یاهملیف ٌهیهت
 هیهت هب ملیفریژآ ویدوتسا <تشپب دصاق ملیفراک ماتتخازا سپ

 هماداراکطسا وارد یلو درک مادقا «دامادیوجتسجرد و« نامیپ» ملیفود

 ینالوط یرامیب تلعب <داماد یوجتسجرد» یویرانسزا یرادربملیف

 تفایدومپب وااتتشک لیطعتاهراک مینوهامكي دودحردو دشنرسیم«یرکفت
 # . دنشابیم یرادربءلیف لوغشم نونک او

 نآ ردپ هک تسا یئداوناخ ناتساد یواح ملیف نیا یویرانس

 و دفعب شیابیز رتخد دراد لیمو تسایرازاب و تسودلوپو شنمرجات

 لپ و لوپ بحاص هتشاد یئهرجح رازابرد هک دیآ رد یصحش جاودزا
 ندمتم ار دوخردقنآ و تسا یددجتم نژوارنمه هکیلاحرد . دشابزین

 دشک دوخ نسب لاگنچ و قشاقاب مه ار فاحل دراد لیم هک دنادیم

 و هتشگ رب سیراپ زا هزات هک یناوجب !ررتخد دباب هک تسا دقتعم یو
 تسا بطردرتک د داد

 تسا هداد یرگید سکب لو ربحد دوخ هکیلاحرد

 ینیریشب اهتنا ات ناتسادو تسا نیمه - ویرانس یلصا كيرتآ
 هک دوشیم مولعم دهدیم خر یبلاجعیاقو هجیتنرد هرخالابو دوریم شیب
 غوردهتنکهچنآ و تسین شیب ینانالراش ؛ بط یرتکد یعدم ناوجنآ
 2 تسلا مدوب

 دننکیم ینادرگ راک نایلاماقآ یاقآ ار ملیف نیا
 نیدنچتارار | هاگشاب رد و دراد یدتممقباوسررتائترد .نایلاماقآ

 . تسا هدروا هنحص یور ینمرا نابزب سیپ



 رد اهتدمو ؛ دناهدوب نسناروتم مامت لاس تسیبتدم هک ناشی

 لافتشا یفارگ وتامنیس تعنصو یرتاثت روما رد هعلاطبب ایلاتیاو ناملآ

 - اه هتشر نیمه رد و دنراد تسدزین یزاسر روک دو یشاقن رد ؛ دنتشآو

 دندیدرگلئان نوبامهلادمتفایردب شیپ یدنچ

 انب هک تسا نایلاماق آ یئامنیسراک نیتسخن <داماد یوجتسجرر)

 دوشیم ساسحا یناوارف یراودیما ناب تبسنویدوتسا نایدسمراپلاب

 نایاقآ هک تسا یداقتنایدمک ملیف كي <داماد یوجتسج رد»

 دنتسهراد هدهعا رن آوا یاهشقن شیاتویرگفت
 كي لر ملیفنیارد مياهدیداروا دایز رتاثت رد هک ءردات مناخ

 دنکیم یزاب اریدجتمریام
 نارهتب ریژآ ویدوتسا توعدب انب هک هلال ,زیشود

 دنتسهزادهدهع |رملیف نیارگی د یاهلرسامیس مناخ نوت

 نامیپ

 < نامیپظدوشیم هیهت ملیف نیو آ رد ی یرگید ملیف

 هقباسابنادرک راک هک تسا مارد یدمک ملیف كي <«نامیپ» . دراد مان

 نآ زایدایرتمسق نونک اتوهتخادرپ نآ ینادرک راکب زوریفسیئر یدهم

 . تسا هدشیهگ

 هما

 تا روت 209 تا تسدیهت ناوج ودپ طوبرم ویرانس ءژوس

 دندنب یم نامیپ رگیدکی اب و دن ایم

 دنزاس ینغ زین ار واودننک كمک یرگیدبدندش دنمنورت

 دهع نیا اب

 .ادلوپ مادک ره هک

 یراک لابندب كي ره هدش ادج مه زا نامیپ و

 اروم درو رب یشابیز ران فا بسحرب لوا ناوج. دنوریم

 تسا دنمتورث رایسب نز نیا .دوشیم یبتنموا اب جاودزاب دروخربنیاو

 نا رد :اما ۰« :ددرگیم ینغتسم زین روبزم . ناوج اعط و

 > قیفز هب دوش. یمن رضاح هدرب دای زا ار دوخ نامی و

 «دنک كمك

 اتهتدمزا سپ هتخادرپراکب یتداملاقوف  ششوک اب مود ناوج

 تیم رتهب شراک زوربور نوچ و دزاسیم رشادیکچوک هاک راک تیلاف
 تیوب

 < حس
 نایلاماق[ و لاهرو

 یمرد یک رزب هناخراک تروصب هدادٌهعسوت اردوخ هاک راکآییردتب دوش

 .دوشیم دنمتورثدوخودروآ

 یابیز نژ ۰ دهدیم خر هک
 راچانب یوو دنکیم

 افداضت هکنیا ات

 یعیاقونمخ ماگنهآنیمه رد

 درط اروا هدشادج ناوج زا !دنءتورث

 دزادرپیم یدکتب هداتفا ءارب نابایخو :هچوک رود

 فر هناخراک رد یولج

 یبب و دهدیم راک واب شاهناخراک رد « دوخ تسود ینکش نامیپ

 شات نایاقآ ونیبشو هلاژناوناب ار ملیفنی الو | یاهشقت دزاسیمشزاین

 .دننکيمافيا شخبناورو

 دج ابتعا ی را و دوشیم هجاوموا "اب ش

 روپشم زاسکنهآ ۰ رادافودیجم یاقآ

 راگتسررصان یاقآ ار اپنآ
 طسوتملیفنیا یارب ۴

 بلاج كنهادنچ

 تسا هدورسدارت

 سکع رد هک «كاحاو»
 رد راک

 تا هک :اهشاحاص

 هدهاشم «نایلاماقآسیئامرآ > قافت
 هتتسویپ یرادربملیف یاه هنیمز

 شزرا و دوش یم

 تسارادهدبع ار قوف یویرانس ودزایرادریملیف تسا هدوب دوهشم

 یدعب یاه راک

 زاسپ ؛ فورعم_ناد ِ ک " «نایکیچاخ لوماس» تسا رارق

 ار یک لفر اهن یویرانس زا یرادربءهلیف زوروندیع تالیطعت

 زاغآ ارگ دنتشادتسود

 لوماس دوخ هلیسوبو هدوبسیپ تروصبلصاردروبزم یویرانس

 تسا ةدمآ ردویرانستروصب «نایکیچاخ

 نایم زا ناکشیپرنه هیلک راب نیتسخن یارب ملیف نیا رد

 لوا شقنو دناهدیدرک باختنا راک هزات و ناوج پیت

 .دنراد هدپمیراعش تمکح

 زاراب نیتسغن یارب <رذآ»

 بساب وتساینیشنلدومرگ یادص و بسانتممادنا یاراد یودراذگیم

 تسانش آ الماک زین یزادنا ریتو یراوس

 رفآ وئاب ارنآ

 اپ ملیف هنحه هداوناخ" طیحم



 ۰ <نمراک# هبموسوم تسا یدیدج

 نرولایفوستک اب اققحمملیف نیا

 .دشده|وخهیبتایلاتیاردیناینامان آ و
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 سرت نون ها

وبوتاهاگتسیا 2یدمک ملیفروپشمهشیپ نه یا رومنود
 زورماهک <س

 ایبملک یویدوتسااب هدرک بسک امنیس ملاعردیصاخ تیفورعمو تیبوبحم

 . دنک افیا ارلوالر <سرتیبهانک >ملیفرد اتتسب یدادرارق

 هتنافالبیره « نموینلپ هیاپمه یترپش نونکا <یاروم نود»

 دراد لایخ و هدرک بسک اپیئاکیرمآ نیب ازویچنارفینوتنآ و « رتنهبت

 (سک وف یناپمک یاسور هزاجااب هتبلا ) ددنسپب هک یملیف ره رد دعبنم
 . دنک یزان

 دروم <نا راب زا رپیهالک رد شبلاج سنامرفرپاب شیپ یدنچ

 رد دح هچات درک تباث «یناسناراکش»رد یزابابودش عقاو نیسحت

 یارومبسک و فیویدوتسا . دراد یک دیزروو ترابم نرتسو یاهلر یاقیا

 ملیف كي یلاس « ایبملکر د <سرتنودبهانک >ردیزاب زا سپ هداد هزاجا

 . دنک یزاب دهاوخب هک یثویدوتسا ره یارب دناوتیم

 نوتپ ب تگ ز اب

 سیلپ
 هیهت دلاویرج هک میتفک البق

 هداعل|قراخ تبقفوم زا یمان هدننک

 هدافتسا دوخ <سیلپ نوتیپ2 ملیف

 زاو هدرک
 هک دومنتساوخرد سویلاتمسیرک
 دشک ریرحت هتشربزین .ارنآ هلابند
 نامر نیا هک دسریم ربخ نونکا

 هب <سیلپ نوتیپهب تشک زاب» مانب
 نیبرودیولج یدوزبوهدیسر نایاپ

 . تفرده|وخ.یرادربملیف

 « هدش رشتنم هکی ربخ قبط
 نامه اب<سیلپ نوتیپ هبتشک زاب»
 نانک راک ونادرک راک و نانکیزاب
 سک و فیویدوتسا رد سیلپ نوتیپ»ینف
 2 دیدرک دهاوخ هیهن

 یسرا و نایدسرنرتانال ینعی
 -زپملیفیل- رومیرت - جتلبوح
 دیول نیلبماتیار - نسلندیوید
 ارءدمعیاهشةن زمیا نوئلو - نالون

 شومارفهتبلاوتفرگ دنهاوخ هدپمب
 یرابو یدنک روترآ دلیفیتب دوشن

 رکیددندوبهدرمیلبقهخسن ردهکو ک
 ! تشاد دنهاوخنیلر

 !یناملآ ناوتس « دل
 ردیدرم2ملیف مامتا زا سس

 یبجوت بلاج رثارد دلنلآ « «عماد
 تک <یناسملآ ناوتسا: ناوتعب
 هکنیا اب دل ۰« تجدهاوخ

 ۳۲۰ هحفص

 نامر نیمه هدنسیون

 یلقتسمیویدوتسا لیکشتدوختساپتدم

 ملیف) هداد نشک ادورپ راوگ اجماتب
 یناپمک نیمهلوصحم «روانپپتشد» .

 یملیف اجنآ رد مکیلیخ یلو (دوب
 نیارد هک تسنیاشتلع.دنک یمیزاب

 یزاب دابنشیپ  یردقب رخاوا
 هتفرگ هجیکر س هک هدشوابملیفرد
 لوبق رستدوژ ار كيمادک دنادیمن

 ؛دنک

 ناوتس2یودیدج ملیف تپجرپب
 امنیس ربخدرمینادرک راکب «یناملآ
 هدنروآ دوجوب) كيربوك یلناتسا
 هیهت ( ؟راختفا یابهار» راکاش
 . دشده|وخ

 ین و دیکیمدی دج ملیف
 یئاکیرمآ دق هاتوک نیدمک

 رکتعنص»مانبیملیفردالعفینوریکیم

 زاینور .تسا یزاب لوغشم «كرزب

 تلوهک دجوابهکتسا یئاههشیپرنع
 دنکیم یزاب اپملیفرد ابترمزابنس

 دوخ شیپ لاس هدیباداشنآ زونهیتحو
 .تسا هدرک ظفحمهار

 ینوریکیم کر زب رکتعنص»رد

 ویتسالثم یفورعم یاههشیپرنه اب

 مروتلمونرودناویمام - نارکاک

 دوب لاستشهمروتلم .تسا یزایمه

 طقفو هدرک كرتار یکشیپرنه هک
 یئانج ملیفرب یهاتوک لر شرپلاس
 كشيب .تفرگ هدپعب 4 نازاسسرت»

 تمقفوم .مروتیآرب <كرزب رکتعنص»
  .تشاد دهاوخ هآرمپب یدایز

 تی ِ 4

 یاهملیف هرطاخنارک اشامت هک <ماهیرگ ایرولک روپشم ءهراتس

 لیامن نیرتک رزب -یناهکان سرت_لرزب هبرض - ابیزوتشز وا باذج

 ۱۳ت هک تسا لاسود تدم دناهدربن دای زا زونه ار نیمز یور

 هئاخ روماب دوخ ٌهناخ رد و هدرک یریک هرانک ملیفرد یزابو امنیس راک

 ۱ .تسا هتخادرپ یراد

 ابتسد ؟هننافالبیره > تسوپهایس ُهشیپرنه هک شیپ یدنچ

 .ابرولک غارسبتفرک «ادرفهیلعرب فالتخا» ناونع تحت یدیدج ملیف

 مش هک روطره ار ملیف نیا رد یزاب هک درک شهاوخ وا زا و دمآ

 .د ریذهب

 .> هیلعرب فالتخا» ناتساد یتقو یلودرک ابا ایرولک ادتبا رد

 بامنیسزایرود لاسود زادعب و دیدنسپ ار دوخشقن دناوخ ار «ادرف

 1 دیدرکر هاظیملیفردرکید

 نیب دودی ولج ملیفبنپ

 :دودنهاوخ  حرحرب و ررب لیف منننوکا

 با لوحم «هرزب۵ریس» اهملیفنیا.دنرادرارق نییرود یولج

 لسامنیس :تزوصب هک ,ستسیترآ  شیامنءدامآ ۱۹۵۹لاسرخاوا یارب
 »۴ هرامش



 سیرتکآ < نماتب

 هدمآ ردلاسروینوب یوب
 و یبرسغ ناملآ رد
 یزاب فلتخم یاب

 زنومیسنیج دنمرنهو

 مینکیم تافالم ارناگناگیام یتئو

 نیرز هراتس <كاونمیک » هکتسا یملیفنیرخآ رورظون مسانیا

 هنحصرد نونکا مهميک .درک دهاوختک رش نآ رد ایبءدک یناپمک یوم
 دشابیمیزاب لوفشمچرام كيردرفاب <بشهمین» شرگیدملیف رخ آ یاه
 «مینکیم تاقالم ار ناگناگیبام یتقو»رد نآ مامتا زا دعب هلصافالبو

 لیلد نیمهب و دراد یبیجع یسکس ناتساد روبزمملیف .درک دهاوخیزاب
 .دوهنهجا وماکیرمآ روسناس هرادا تفلاخماب هننکیماعو شناگ دنزاس

 «رتنهناویا طسوت «مینکيمتاقالمارناکناکیبامیتقو»ناتساد

 ریرحتهتشرب «ةتِشون ار <ءایس هتختلکنج»یادص ورسررپرثا هکی سک
 : تسا هدش هدیشک

 و هدننک هیت نناک فزوج

 هب لوپ یمک هکیاهشیپ رثهره اهژورنیا هک دیراد عالطا دبال

 1 دوم
 ف

 بانال  سیئولیرجپوهباب .دریگیم یلقتسمایف هیپتبمیمصتدز بیج
 یمیدقذشیپ رنه«نتاک فزوج>یاق ابتبون نونک [...و كيیروگيرگ «رنرت
 .تسا:دیسردوویلاهفورعمو

 هتفهدشیم رهاظاپملیف رد رتمک رخاوا نیارد هک هشیپرنح نیا

 «هدروآ دابتورث2هب موسوم یدمک یویرانسهک تفک ناراگنرربخب شیپ

 نیبرودیولجدووخ تک رش اب ار نآ یدوزب ر هدیرخ یفازگ تمیقبار
 . دربدهاوخ

 ؛دیآ ردراک زا یپجوتلباق ملیفدیاب تقیقحرد؟هدروآ داب توری»

 - دوشم هیپتنتاک فزوج هدروآ داب یاهلوپاب اریز

 ینسیدتلاو هزاترثا
 دایزتامحزاب <ینسید تلاو»

 یور زا یملیف هیهت زایتما تسناوت
 نسنویتسایئول تربار روهشم نامر
 . دنک یرادیرخ ارگهدش هدوبر»

 ینادرگ راکب |رجامرپ كيسالكرثانیا
 و ناتسلگنا رد نسنویتسا تربار
 هیهت نااک ینکت تروصب دنلتاکسا

 . دشده|وخ

 وایت« نسومسآ ترکاز
 تسا دوویلاهدنمرنه نانادرگ راک

 لیک وا یبراد» ملیف زین یکزاتبو
 ینسیدتلاویاررب ار «كچوک نادرمو
 . تسا هد کینادرگ راک

 هک تفک ناراگن ارمجم نیو

 رد ار قیمع و ارجامرپ ناتسادنیا
 تخاس دهاوخ دنلتاکسا فارطا

 نآتسخن یاهشقن یاقبا یارب و
 دوخرظن دروم یاههشیپرنه لابندب

 ۱۳ت رک

 هات وکر بخ دنچ
 رطاخب هک نوسیندیوید «

 ادجیاهزیم»رد شیاریگ سنامرفرپ
 درادمیمصت « هدش راکسا دیدناک < مهزآ

 دزاسب «كبسكنههلمح» مانب یملیف
 ملیفردنیلكم یلرشاب نونک | نوبن
 رد < سرپب یرتخدرهزا» یدمک
 .دنکی میزاب ریامنیودلک و رتمیناپمک

 نیشدرد یسفلکنا لیفرد#

 + ناور یاک«رکیبیلناتسا <زورید
 نوسکسج نودروک و نرک كموثل
 .دن |هدرک تک رش

 تسوپهایسهراتستیک انریا س

 یفارگ و یب زا «اتساکولانآ » ملیف

 هبنش راپچ هچب >ناونعتحت شدوخ
 :درک دهاوخ هیبت یملیف

 راتسرپكي لرلرک اینیجریو
 «ینها ریپ ریز تایلمع>یدمک ملیفردار

 تنا رگ یراک و سیترک ینوت لار تشاب
 .دنک ی مافیا

 و زدلونیریبد ابروباک اوا *
 كياب» ملبف مهم یابلر دروف نلک
 دناهتفرگ هدهعبار < دشعورشهسوب

 دنمرنه سیرتک | رتیراملت #
 تایم رها ریخا هک
 سیرودابهدرک یزاب «رسردیاهرذح»
 یدهک ملبف رد نسدوه كارو ید
 .دنکیمیزاب < شلاب تیحص

 یملیفردیدوزب دأریدناج

 درک دهاوخ یزاب <لیعمسا» مانب
 تک شان <یوژد سامت»ملیف#

 جروج و نوسیم نمیج نلیامارو
 رد تنوماراپیناپمک لوصحمزردناس
 .دشدهاوخ هیپتناتسلگنا

 ۳۱ هحفص



 تم لاس زا , مهام اچ رد دبثت و ۰ ایست یا و خش نت تند یک

 دیتسه یمدآ هنوگچ میئوگبان
 ؛دیتسهیهدآ عون هچوروجهچ

 علاطهجوتدروم زاب ریدزا عوضومنیا
 و هدومزآ راک ناسانشرتخاو اه

 زا سیاهنیازورما .تسا هدوب رحبتم
 هجیتننیاب هدیدعتاقیقحتو تاعلاطم

 یورزا ارمدآ ناوتیم هک دناهدیسر

 :تخانشهدشدلوتمهک لاسزا یهام

 شیپ رد دیدجلاس هک نونک |
 ولماک بلطم امنیس هراتس «تسا
 هک هدروآ تسدب درومنیارد یعماج
 و قاتشم ناکدنناوخرظن دیدرتالب
 .تخاس دهاوخبلج ارناپ دنمقالع

 طسوت هلاقمنیا هک میراذگن هتنک ان

 میقم یاهنیبعلاط نیرنک رزبزایکی
 .تسا هدشمیانذتو هیت دوویلاه

 رحنب رآ ترا وتسا

 مایسات نیدرورفلوا

 نیددورف
 ؛ترارحاب «رویغیاهمدآ هورک

 جرب نیا رد هک یک ابییو اورپیب
 و یداه تقیقح رد «دناهدش دلوتم

 .دنتسهنا رکیدیا رب یبوخیاه | وشمب

 هک دنوریم یزیچ لایندب اهنآ
 دنامدرواینفکب ارتآاقو دنه|اوخیم

 . دننیشنیمن یاپزا
 مایلیو» و <یدسیرود» لثم

 و یقش هلک ؛یوق یاهدارا <ندلوه

 یگدنبیرف و هبذجو ؛بیجع یدانع
 .دنراد یصاخ

 نوج»و« ودنارب نولرام2 لثم

 .دنتسهشفنب یکتموروتتم «دروف ار ک

 قلطمو لقتسم یاپمدآ همه ابنیا
 دنهاوخبهک |ریراک ره بدن اینانعلآ
 الماک «دننکیمن تروشمیسک ابدننکب
 .دنهديمماجنا ارنآ هنالقتسم

 یقیقح نیدلوتمیارب تیقفوم
 یدح .تسا عوقولایمتح لمححرب
 ابنآ تفرشیپو یقرت نادیم یارب
 ود ره هک یطرشب - تسین روصتم
 ؛دن راذگبنیمز یورار ناشیاپ

 رو جرب
 ات نیدرورف مکیویس

 تشهبیدرا مایب
 ایندب جرب نیا رد هکیناسک

 فوئرو بلقشوخ,وک تقیقحدن | هدم آ

 ورینگ نروبهمهیردوآ» لثم .دنتسه
 رهب- دنرادیبیجع یواکجنک تردقو

 نوفن نارگیدرب هدش هک یقیرط
 ماجنا مدعزا مه رک ا یتح «دننکیم

 .دنشاب ریخاپ راکنیا
 رد <رجنیرک تراوتسا» لثم

 بلغاو یندشنمیلست؛دوخ دصقومزع
 .دنتسههدندكيو یاردوخ ,قشهلک
 ,كيتسيلائر < ریوک یراک لثمانیع

 هاکتاو نانیمطا دوخبو مارآ وتکاس
 تیصخش كي «ادنافیرنه» :دنراد

 تردنب وا - تسا روث جرب یعقاو
 پیت كي و هدش كانبنغ و نیکمشخ
 .تسا یمارآ ینتشاد تسود

 <یبزارک كنيب۸ نوچ «زینو

 و هناینیمصو یکهیمه ناتسود

 ورسمهاب ناشهناخرد دنراد تسود
 یبو داش تار دوخ نادنزرف

 . دننارنگیار یاهغدغد

۰ 
 ازوجج رب

 ات تشهبدرا مکیویس
 دا درخ ما مس

 دقاف الومعم جربنیا نیدلوتم
 یلو « دنتسه یوق یمیمصتو هدارا

 فاکشوم و ریز « لیحم یزغم

 دنمهفیم | ر یزیچیتخسب یلیخ.دن راد

 یجازموتلاح دحاو نامز كي ردو

 تسرد . دنریگ یمدوخبدرسو مرک
 .«دنل راک یدوج»لثم

 لریز,رایشوهرایسبالقعو ًانهذ

 ورا»لثمیلو .دنالد هدنزو

 هتسخ هورک نیاابترشاعم
 اوخیم اهنیااریز - تسا

 » دننک یک دنزودنشابهدنز
 تلاسک وتخا ونکی ناشی اهراک همه

 ه «سیترک ینوت» لثمرینو
 [۳اطلاو دامتعادوخبو یوق
 ۰دن راد

 ةهبدنهاوخیم .دنراک رپ

 نیمهب «دنسرب راختفاو
 ۱۳ننک یمرامقناشیک دنز
 داف ابدرب هشیمه رامف

 هل یممهتباثودنوشیم

 ان رادیبیجتیئایریب و تفادص
 وج نامز رد هورک نیا

 زوهناخلیکشتو جاودزا

 اتشمنوچ هکلب ۰ دنهد

 اب ههمراپسب دناهنمآ

 زقشامو ترلعا بوبحم
 دنتسه ینایعاو یفارشا

 <تیالب نآ »لثم
 * دننکیم شومارف ار اهیدب
 زنیتح-یسک زا یریصقت

 :ریک ی هدیدان دننیبب دوخ



 ورکفاب .دنامرگنوخراپ
 «فیلسابو رهام یلیخو
 رفنت نیریاسرازآ و تیذ

 .دنتسهمدرم پ

 فاصوقداص ءایریب همه اپنآ
 بیرف و لوگ مهابلاغو , هارو

 .دنروخیم ار ن
 وهبذجاب «رولیتتربار#

 مئاد دنراد تسودو

 یراکرپ یاپمدآ هقبط
 زین و <زنیک اهكج#

 اب و دنمتواخس «هداس « هبذ
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 و <نمکر ب دیرگنیا» لس

 یمرگنوخ قلخ <روف

 تبقاع « طاتحم ؛ریصب

 طیحمررهاب و بدااب, بوجحم
 زا هتشذگ دنوشیمراگ زاس ینآپ

 و كنهآمم و لدکیرایسب ۲
 دنهدیمتیمهایلیخ

 دوخسفنب و خوشووک هفیطل
 مارستحا نوناف هسب .دئر

 .دن

 اجنآ ات یک دنزیاهیدنلبو یتسپابو
 .دننکيمهزرابمتسا ناشرودقم هک

 نازیم جرب
 و تسیپ ات رودرهش مایس

 هک تسایتفصود حیرص و یعطق

 قلعت جرب نیا رد نیدلوتم هب

 .دراد

 <ثرویهاتیر»و<راکاروبد» لثم

 .دناپیتشوخو ابیز همه اپنیا

 نامیاناشدوخیتخیشوخب اهنآ
 رکف ابومپفاب . دنرادلماکداقتعا و

 یگدنز دهاوخیم ناشادو دنتسه

 دنشاب هتشاد یاهدوسا وهفرم

 و نیگنس یاهمدآ هورک نیا
 . دنا یراقواب

 رام
 هدسهعب اریراکیتقوو ساسح رایسب
 نایاپب لامک و مامتاع دنتفرک

 دنرادیمن رب تیلاعف زا تسد دنناسرن

 تسود ار دایزراک « نیا رب هوالع

 .دننکیمن یگتسخ ساسحا و دنراد

 دوختغارف و یراکیبعفاوم رد یتح

 یرسدردابهک ناشیاففر ریاسب زین

 .دنیامنیم كمك دناهدشوربور

 برقع رب

 و تسیپ اترهم مهن وتسیپ

 : ناب[ مهن

 دسلوت جربنیا رد هکیناسک

 ی تی تسایشو تاج یاهفاب
 دوخ "ناجویگدنز دنرضاحو دنراد
 دنزاسنارگیدیادفوینابرقار

 نیرتاک 2و <رتسکنل ترب»لثم

 یدیشر و روالد دارفا< نروبیی»

 یگدنزردیزیچچیه زاهک_دنتسه
 قفوم هشیمه تهجنی ءهب دنسآ رپیمذ
 .دنوشیم بایماک و

 نادیمردیرویغنایوجکنجاپن آ
 ۰ دنتسهیگ دنزدرین

 تسودهزادنانیاب یهورگ چیه
 تیصخش نکیل . دنرادن نمشدزینو
 و تیقفوم هار اهنآ مهمو هتسجرب
 . دنکیمزاب ناشیاریارتفرشیپ

 ورود صاخشاوناتسوداب اهنآ
 راتفر هظحالم و تقد اب ناشرب
 .دنیامنیم

 سوق ج رب
 رذآ مهن وتسیبات ناب مایس

 و فاص جرب نیارد نیدلوتم
 رایسب < ارتانیسكنارف»لثم « قداص

 نروبییهیرد وا

 ۲۰۴ هرامش

 ورن وم نیایرم
 یارب . دنتسه تبحمابو بلق شوخ
 دننکیمیبیجعیباتیب ادتبا یراکره
 هار همین هب زونه « دوز یلیخ یلو
 دنوشیم فوتمو هدشهتسخ یدیسرف

 تبحصیدوخیب بلغا
 هقیلس ابو یتاساسحا یئاپمدآیلو
 تیمهادوخیوربآ وفرشب . دنتسه

 و رکم ۰ بیرف عونرهزاو دنهدیم
 . دنرادرفنت یاهلیح

 :رایشوه<سالگ اد رک >لثم

 اهتفویضبیلو دنایلایخ « لد هدنز

 ینیکمغ دوخ رد یلیلد چیه نودب

 حازمویخوش ةتفیرف هقبطنیا
 هتشاد یرایتخا دوخرگ او دنتسه

 زا ار شیوخ ناتسودو اقفر دنشاب
 . هننیزگیمرب ناک دازنایعا نیب

 یدج جرب

 ؛دن رادقلعتجربنیاب هک ی ئاهنآ
 یاراد و درسنوخ ًامومع امت

 .دنتسهینالقعوینهذ یاوق نیرتیوق
 دنراد<تن ارگ یراک »لثمیپیت اهنآ

 تحارانو ینابصع یناس ابزک ره هک
 و فصنمو لداع یدارفا . دنوشیهن

 . ذنرادن یئاکتا نارگیدبرین
 یاهرراکیئاهنتب دوخدنه | وخیم

 دنهدماجنا ار اسرف تقاطو لکشم

 اهن آاب تیقفوم هار نیاردمه ًابلاغو

 لثم یتیباذج و یثابیز . تسا
 . دنراد <رندراک اوا 

 دنشابنارگید رظنتحت رگا نینو
 . دننکیم رفنت ساسحا دوخرد

 <نمیا ونیج»و<كرامدیودراچیر»
 جربنیارد نیدلوتم زراب  تیصخشوو
 ؛تماقتسا اب ومدقتباث اپنآ دنتس

 . دندامتعا لباقو طاتحمو ریصب

 رکفلارونم یصاخشا هقبطنیا
 دنرادیبیجع ینالقعو یرکف یاوقو

 لوک و بیرق مک یلیخ ظاحلنیمهب
 . دنروخیم ارنیریاس

 واد ی

 نمهب مهن وتسیب اتیدلوا

 ساسحرایسب یدارفا هتسدنیآ

 ارهاظهملک دنچ .دنتسهبلقل | قیقرو
 ۲+ هحفص رد هیقب

 ۲۳هحفص



 هسمصمسمب : دیوگیم ندولایفوس

 .ن راسم رش »ِِ نیوخ 2 دانگ زا نم

 یششوک تسا هتساخ رب لیان یاهبادنگ زا هک یرتخدیلو دوشیم یباتفآنرولایفوس دول آ رابف هتشذگ

 دنکیمن زیم [ حاضتفا هتشذگ نیا ندومن یفخم

 :یسکس .نرولایفوس هیلعیدیدشیاوجنو دناگ اپورپ كي نونک |
 هدنبی رف نزنیا .تسا هدش عورش ایلاتیا زا دوویلاه تادراو نیرتغاد
 سیراپ مر رد مک مک دیامنیم سبح ناسنا هنیسرد ار سفنهک ی تاکرح اب

 . دوشیمرادهکل ندنلو
 تسناسهبو هدش جراخروب زمزک |رمدودحزا تاعیاشنیا یگ زاتب

 .تسا هدرک تیارسزین (دوویلاه)دراولوب

 جرد ار اهاوجننآ اباحمیبو هدومنتئرج <شاه - شاه هلجم»
 نابلط همی اشیاهشوک هک تسا تیمه | زئاحیردقب یصوصخبل اطمنیادیامذیم
 . دنازوسیم ار

 ابنآ فارطا ردو هتفرک همشچرس اجنآ زا تسخن تاعیاش نیا
 تشزهلهخیتنوبول راک هجوز ,نیشتآ یایفوس هک دیدرک زاغآ نخسو تبحس
 رتنسمشرسمهزا لاس تسیبامنیس هدننک هیهتنیا هدشساط هلو هاتوک

 رطاخب |ردوخیلبقنزو دشابیمدوخنیشیپهجوز زا دنزرفود بحاصو تسا
 . داد قالطدوویلاه یئابیز لبمس ایفوس

 نرولایفوسدنیوگیم هلمجزا ودوشیملدب ودر هک نانخسنیانیب رد
 .دشابیم حایس یوُئمور كي یزابقشع هرمثو تسا هدازمارح

 تالرتخد كيو هدش دكرزب كنول | كيردايفوس هک دنیوکیم اهنآ
 .. تسا هدوبهنسرگ همین

 ار یکدنز قیاقح هک دوبولوچوک رتخد كيوا دنیوگیم اپنآ
 زا راگیسو ینیریش نان ندروآ تسدب یاربشیئابیز حالسزاو هتفایرد
 دندوبهدشرو هلمح ایلاتیابمود یللملانیب كنجرد هک نیقفتم نازابرس
 .تسا هدرک هدافتسا

 اراهسکعنآ و تفرکیم سکعدازردامتخلوا هک دنیوگیم اپنآ
 و تاغیلبتیو یارب شیپزا شیب هک داتسرفیم فرخزم تالجم یارب
 . دوش دناگ اپورپ

 و هدرک زیخو تسج هنهرب اپ اترس مهزونهوا دنیوگیم اپنآ
 .دنکيم انش تلاح نادبشلزنمرختسا رد ًاررکم

 شیئامنیسراکب هک درک جاودزایتوپاب نیا یاربوا دنیوکیم اهنآ
 .یوش كمک

 ایفوس دمآرد دصرد ۵*یمیدقدادرارقكيبجوهبدنیوکیم اهنآ
 دیرد ار وا و هتشاد الیتسا ایقوسرب تلع نیمهب و تسا یتنوپهبقلعتم

 . راد دوخ تردق

 لباقریغ تعیبط كي و دنتو نشخیقالخا ایفوس دنیوکیم اهنآ

 .درادیئوکشیپ
 اکیرما هدحتم یاهروشک ایفوس دنیوکیم اپنآ

 : درادنتسود ار اکیرمآ

 نارود یاهیتفع تسسو اهیسوپلاوبررب هوالع دنیوکیم اپنآ
 و تسا هتشاد دوجو تنارک یراک و وا نیبداحو دیدشیقشءوآ یناک دنز
 .تساهدوبزارقربیاهطبار ارتانیس كنارفو وا نیب دنیوکیم نینچمه

 طقفاپنیا .تسینیدنمرنه هفیپرنه كيوا دنیوگیم اهنآ ءرخالابو
 هحن || یلو دراد دوجو نرولایفوس فارطا رد هک تسایتاعیاشزا یاهمش

 ۲۴هحفص

 هعبت ناک راتسو

 ۱۳ تئرج دنیامنیمن ناشن رطاتخ اه بلط لادناکسا
 و جن

 ؛ تفیفحرب ینتبم تاعیاشنیا رتشیبساسا هک تسن آ تقیقح
 ۹ .دنکيمن ناهنپ ار اپنآ زیننرولایفوسدوخو تسا هدوب

 سو رتسار رایسبیسکس بیک رتشوخلیکشرتخد نیا
 ناریمنخسدوخ كيرات هتشذگبعجار هدرپ یبیلیخو هدوب هجپلا

 دیوکیم دنتسه تقیقح كرد هبلیام هک یصاخشابو|
 ۳ . متسین هدز تلجخزیچ

 ۳ هک یتاعیاش نیا بلغا دنکیمرارقا هناقداصوا
 | هدوب قلطمو فرصروآ فسات تقیقحدوشیم اوجنوا صوصخ

 . دشابیم انزهرمن هک تسا یرتخد

 !هدرکنجاودزا رکیدکی اب زک ره مرداموردپ» : دیوکیم
 ؛و غلت قیافح نیا . موشراسمرش نآ زا نم هک تسینیبلطمنیا
 « .تسا رک دکو

 اود لبافمرد یششوپ نیرتکچوک نودبدازردام تخلوا

 1 : دنکیملقن ایفوس تسا هتفرگ رارقیساکعو یرادربملیف
 رارف اپساکع لباقم رد تخل مدوب هلاس هدزناپ یتقو

 : دوبحیحص مدز تسد راکنیدبنم هک ی لیلد اما دوب یهابتشا
 ِ . میتشاد جایتحا

 ۳ شادهاگن یفخم مردامزا ار اپسکع تسخننم نامزنآرد

 ؛هچو دناهدرک ار راکنیا البق اهرتخدیلیخ مشکیمن تلاجخالاح
 هلبفریا رادفرط هکت سا مدرم هانک نیا دننکیمار راکنیا اهدعب

 ابو هدوب شنزرسو تمالم هنوگ رهروخرد هک دنتسه اهنآ و دنتسه
 . دندرگ ر اسمرشو هدز تلجخ

 "و هدوب تشز یغامد یاراد هک درادلوبق نرولایفوس
 ناتسپ تفج كي هب یلسمویکتم اهنت و درادنیفاک تالیصحت
 ۱ هک دوب حالس نیمه اب و (۳۸رد ۲؟رد۳۸)تسا گرزب هژادنا

 3 .دوش رهاظ شیئایلاتباملیفنیلوا رد
 :دیوکیموهدیشک ی ه آ ایفوس
 [هنیسهک دندرکیم رارصانمب اپملیف یوسنارفخسن رد

 هرک مکش و مدوب هنسرکیلو متشادن راک نیا هب یلیامت نم منک
 رمهزاب مدادیم تیاضرما نیا هکنیااب درادن نامیاو نید هک
 نسیاب هرخالاب متفرگ میمصت نم و دندادیمن نمب ار اه ملیف
 . موشلئان

 > لکش یاهبرک تروص اورپ یبو وک تقیقح نرولایفوس

 ؛ یور زا اردوخ تمیق رپ و دنلبمادنا هکنآ زا سیوهداد ولج
 وراج هتسدارواطرفم یرغال تلعب ینامز هک درک رارقادنابنج
 یاه یطوق و ینیریش ندروآ تسدب یاربیق> و دندیمان

 هلحم (یلوزوپ) صالختسا و یدازآ یاربهک نیقفتم نازابرس
 یرتسلاخ نامشچب لسوتم دتدوب هدمآ شهاک داز لیان ربش

 ۳۰۴ هرامش



 هچتختیاپ یاهامنیس لاس كي نیا یط . تشذک رکید لاس كي
 شورف رازابرد نیریاسزا شیب یئاه ملیف هچ « دندادناشن یئاه

 دروماپنادرگ راک مادک « دندرک بسک تیبوبحم اههشیپرنه مادک

 یرت یئاشامتورتهب یاهملیف یئامنیس هچ هرخالابو دننفرگ رارف
 تحت رگید رابکی هلاس همه لومعم قنط اپنیا - نندروآ 9

 رامآیسررب و نییعت نمض امدوخ ینیب شیپ قبط ۱۳۲۲ لا
 تفه.دیآ رامشبدیابناریارد یئامنیس یاهلاس نیرتببزا یکی

 « الیپس . ظقاح « راکسا  ایسآ« لفیا سیساتلادیدجو نرم و
 هات یاهتیلاعف یهجوتلباقو شزرارپراثآ شیامناب اراک اینو
 .دندرک عورش ارشب

 ۰ ناریاب یجراخ یاه ملیف ناگ دننک دراوو اهاهنیس نابحاص
 هدیزگرب ارتالوصحم نیرتهب ملاع فانک ازا یصاخ تیدجو

 .دندراذک اشامت ض

 نا + نما اه امن هدرپ یور ملی ۰ بیرق هتشذگ لاس یط

 امیاهورامنیس هدع یدحات هک دهدیم ناشن یندرکنرواب و

 نینچ (ملیف۳۲۹) ۱۳۳<لاسو (ملیف۳۵۱) ۱۳۳۵ لاس ,
 لامک اب نونک ۱*تسا هدومیپ اریدوعص سوق ناریارد امنیس
 یاهروشک ٌةمهرب ام یامنیس و ملیف رازاب هک ميئوکب مينوتيم

 یگاپورایاهرازاباب هدنیآ ردو هدادناشناردوخ ناحجر و یرت
 درک

 زا و 0 نآ ملی ۰, مقر نیازآ . . هم یور ت
 .دوب هدشباختنا اهامنیسلبق یاهلاسهنبک ت

 « اهورامنیس شیازفا تلعب مه یرارکت یاه ملیف هتشذگ لاس
 - هدش هداد شیامن ملیف ۵۰*زازینو *دندشیم هجاومییوخ ش

 ۰ (۰۰«ورلاکنمتسیا « رلاکاوک «رلاکرتراو «رلاکینکت) یگنر ملب
 ِِ امنیس ملیف ۱۰ ۲ «یسرافسیوت رب زاب ملیف ۱۱«یسراغب هلبودول

 پوکسلاک رملیف ۲ءامارینکتملیف ۲ «نژیواتسیو ملیف ۱؟پوکس
 روینویژورنلوم یامنیسیراکتبا هقیرطب ملیف۱ زینوامار

 هدراپچ تالوصحم نیزا لبقلاسرد هدش هداد شیامن ملیف

 و نیرت دنمر نه ,اه ملیف نیرتهزآ یراما

 ۱ یاه تادرگ راک واههشیپ شیب رنه نی رد بو

 ۱۳۳۷ لاهس | یدون زیورپ :زا مینو هی

 ناتسودنه_ملیف۳۸هسنارف -ملیف ۵۶ ایلاتیا - ملیف۳۶۶ اکیرما
 یاب اع ناب -لیف او یوروش فو نان ت ۲

 ایناپسا - ملیف* ناملآ- ملیفه نیاژ - ملیف۹كيزکم - ملیف۱*رسم
 . ملیف كي دئوسو ملیف ۲ناتسراجم - ملیف۲

 و۳۰۷ ۰۱۳۳۷9۱۳۳۲ یاهلاسرد هک یئاکیرمآ تالوصحم دادعت
 نیاتالوصحم «هتبلاو .درک یقرتملیف ۳۶ *هب هتشذگ لاس «دوب ملیف ۲
 :تسا هتشاد دنهقالعام یاهورامنیس نیبیئاکی رم یناپمک جنپ

 زرچکیرایبلک-۳ ستسیترآ دتیانوی-۲ ریامنیودلک ورتم -۱
 .رنراو ناردارب -هلانشنرتنیا لاس روینوی -

 لاس شزدارپ ملض هو

 یور لبق لاسیط هک یملیف ۵44نیمزا كرزب ملیف هد باختنا
 امنیس ةراتس « نا دوجواب . تساتخسو لکشم س یراکدمآ هدرپ

 بیترتنیدب هیتر نتفرگ رظنرد نودب ار۱۳۳۷لاس شزرارپ راکهاش هد
 :دنکیم یفرعم

 ملیفلوصحم)دننکیمزاورپ ابکلكل

 (رتراو نارداربلوصحم) لوغ
 (ایلاتیالوصحم) اهدرکلو

 (ایبملک -زرچکیپ نوزیروه لوصحم) یاوک هناخدور لپ
 _ . (ایلاتیالوصحم) لیان یالط
 ( ستسیترآ دتیانوی لوصحم)زینورد ناتسبات
 (ایل) 2: [لوصحم)وسنس
 (یوروشیلوصحم) نیمکیولهچ
 (ستسیترآدتیانوی لوصحم) هلمح
 (متسیب نرقرک وفلوصحم) نمو ناطلس
 بوسحم هتشذگ لاس بوخ رایسب راثآ زا مه ملیف هدزناپ نياو

 ِ هنوشیم

 یدیما ان تاعاس - (ستسیترآ دتیانوی) تیقفوم شوخ یوب

 (یوروش -

 یکیراست رد صقر - (ایناپسا)راوس هخرچود كي گرم - (تنوماراپ)
 - (وئ..رآ )امهالک و ا - (شتسیترآ دتیانوی) ناناوج لفحم - (رتراو)

 دوک - ( تنوماراپ) هدنهانپ ناینادنز - (رنراو) رتخد یوجتسجرد
 ولتساکرتسا - ( ناتسلکنا ) یلوپود هلاغزب - (وُئ . 4 .رآ) نامربق
 توا هام ٌهناخ هوبق - (سشتدیترآ دتیانوی ) الط ناگ دنیوج (ایبملک )

 (ایبملک ) كنهرسونم - (تنوماراپ) كقلد(ریام نیودلک ورتم)

 بوبحم ةداتس هد
 ترپشو تیبوبحمملیف دنچرد یزاباب هتشذگ لاس هک یناگ راتس

 تسداام یاهو اعتش سر یداحفر

 :زا دنتسه

 -باتمم ناشورفرهوک - هلکشوخ هچ سورع) ودراب تیژیرب
 ( انینام -یئابیز هقباسم

 (دننکیمزاورپاهکل كل) اولیئوماسانایتات
 -ایردرگنوسفا - ندوب نز سناش - سوتو تمالع) نرولایفوس

 ۲ .(ناکد شنک هناسفا - لیانیالط

 (نالیقءاکر ثک _ لوغ)رولیتتا زیلا

 تراسع هبتر بیترتب «دندرک ب

 ۳۷هحفص



 (وک ایتناس - اوسر) اتسدوپاناسور
 (كچوک ةبلک )رتدراک اوا

 و قشعو نان - مر یابیز - انیج قشع) ادیجیربولولانیج
 (تداسح

 (نانز بوبحم) كاونمیک
 (یلاعزپیلاخ بیج)ویسالآ |زیرام
 لوارفشیپ -واكنشف نامشچرطاخب - شکر س) دراویه نازوس

 (دنتشتآ

 بوبحم ٌةشپ ره هد
 درم هشیپرنه ۱*نیا «فلتخم یاهملیفشیامناب هتشذگ لاسرد

 :دنروآ تسدبمدرم نیبدایز شیبو مک ی تیبوبحم دنتسناوت

 - تداسحو قشعو نان -یبالق یووه - قالیب) کیسدویروتیو

 (...ولیان یالط -یکسیارد تالیطعت سونو تمالغ

 (لوغ) نیدزمیج
 (ناگدشمگ هناسفا -.رتخد یوجتدجرد) نیو ناج

 - هایس رپس - ینیدوه - یناوفرا باقن ) سیترکینوت

 (كنیکیاو
 بزادناریت كرم - هباودواد - متفک هلبارچ) كپیروگیرک

 ( ناعاجش
 ( نانامرهق -یبالق یولوچوک ) سیئولیرجو نیترامنید

 دناب -تسین ندرم یارب یتقو - یشحو نسوت) رویتامروتکیو

 (نایچفاچاق
 (هتسکشریشمش - هشدوخ هلبهلب) یرایک ر تلاو

 - شکر ض - دشخردیم نانچمه دیشروخ ) رواپ نوریات

 ۹ (دنتشتآ

 (كنهرسونم - ریس ةرختم* -سمسی رک بش - كقلو) یکی ند

 دنمرثع سیرتکا جنپ
 رد دوخ شزرا ابو هنادنمرنح یأه یزاب اب اهسیرتکا نیا

 : دناهدش امنیس هراتسلاسمایراختفالادم نتفرکب قفوم هاهملیف

 (دننکیمزا وریاهکلكل) |ولیئوماسانایتات

 (زینورد ناتسبات) نرویپیهنیرتاک
 (ایزاتسان آ) نمک ربدیرگنیا
 (نیهکیولهچ) ایاکستوزیا ادلوزیا

 , (نمو ناطلس)راکاروبد

 دنمرنهروتکا عینپ

 راظنا لبقلاسرد شیوخ فرکش یاهیزاباب هک ی ثاناوترونک | نپ
 : دنتسهاپنیا «دناهتخاس بلجارام یاهورامنیس

 (یاوک هناخدورلپ) سنیک كلا

 (نموناطلس) رنیاربلوی
 (لوغ)نسدوهلار

 (هلمح)سنالاپ كج
 (تیففومشوخیوب )سیترک ی نوت

 كرزب ناد رگ راک جنپ

 لاسیاناوت وهتسجربنادرگ راکجنپ رابنیمودیارب امنیس هراتس

 ۲۸هحفص

 ۰  :دنکیم یفرعم دوخزیزع ناکدنناوخبونیمعتببیترتنیدب مهار شیپ

 (لوغ)سنویتسا جروج

 (دننکیم زاورپ اهکلكل)فوزوتالاک لیئاخیم
 (یاوک هناخدورلب - زینو رد ناتسبات) نیلدیوید

 (اهدرگلو)ینیلفوکیردف
 ]1 وسنس)یتنوکسیو ونیکو ل

 ؟ود شقن یاهسیرتک | نیرتدنه رند
 ؟ود شفن ناکراتس نیرت دنمرنه ناونعب ریز سیرتکا جنپ

 : دناهدش هتخانش

 (لوغ) جيربمک كم سدسرم

 (ولتساک رتسا) زریسرتیه
 (تیففوم شوخ یوب)نوسیره نازوس
 (ناناوج لفحم)زنوجنیلوراک
 (لقٍكی یسدرب)نیلتام یلزع

 ود شقن یاهروتک ]نی د رتدنم رثه

 :دن |هدشهتخانش

 (یاوک هناخدور لب) اواکایاهوسهس
 (اهدرکلو) یدروسوتربلآ

 (هلمح) ت ؛ربلآ یدا

 (هدنهانپ ناینادنز) فونیتسوی رتیپ
 (توا هام هناخهوپق) دروف لپ

 -.رگید ناگدنرب
 نیمکیولپچ : ویرانس نیرتهب
 یکیرات ردصقر : یزیمآ كترنیرتهب

 شوخیوب)وه كنو زمیج :(دیفس وهایس) یرادربملیف نیرتهب
 ۱ (تیقفوم

 نا ربفثدوک ) فیدراک كج : (یگنر) یرادربملیف نیرتهب

 . (راوس هخرچودكي رم) مدراب . و . 3 : ژاتوم نیرتپب
 .  (نموژ ناطلس)نیتشرماه_-زرجاو : كيزوم نیرتهب
 (یاوک هناخدورلپ)لوب ریپ ۰ نیرتهب

 1 ابیلیف نیرتدمآرد رپ
 اد دمآرد ابملیف مامتزا شیب هتشذک لاسرد هک یملیف هد

 . : ژا دنترابع بیترت نودب. دناهتسکش تختیاپرد ار شورفدروک رو
 (الیبس - اناید - ناریا) یرارف سیورع -

 (نایلرب - ژورنلوم) ناکدعمک هناسفا -۲

 (ظفاح - لفیا) شکر س ۳
 (الیبس) هلکشوخیلیخ سورع - ۶
 (جات - دیشمج تخت سراکسا) لوغ - «

 (الیپس-ناریا) هتسکش مسلط - ۲ 2

 (ژورنلوم) زور ۸*رد ایندرود - ۷

 (نایلرب -یتیسویدار) باتبم ناشورفرهوک- ۸

 1 (سکر -یتیسویدار) یاوک هناخدور لپ - ٩

 ۴ هرامش



 (جات - ازالپ) الیتآالمح -

 هم اهامنیس تءعطو

 هتشذگ لاسرداهامنیستیضوب رتهب ارزیزعناک دنناوخهکنیا یا

 ملیف نیرتبب « هدادرارق تقدو یسررب دروم ار اهنآ كياكي ؛ می
 اهامنیس هک دنامت هتفک ات . ميئامنيم یفرعم دناهداد شام

 ۰ دناهدشرک یسراف یایفلا فورح پب

 « دشحاتتفا <امهالک وا»ملیفاب هک ایسآ سیسأتلادیدج یامنیس
 یگترملیفرابچ « ملیف تفه نیازآ ۰ دراذک شیامنب ملیف تفه
 یقبام لیف كي زجب و امار ینکت ملیف كي « پوکس امنیس

 4 دندوب یسرافب 4

 ًارثکا هک داد شیامن ملیف جنپ ایلاتیازا هتشذک لاس ایسآامنی

 یات۲۳ « هدش هداد شیامن ملیف ۳۳ دادعتزا . دوب یرارکت
 « هسنارف زا لفیا امنیس . دندوب پوکس امنیس نآ یات ۱٩ یگلر

 هسیاقملباق دهتبلا هک داد ناشن یئاهملیف مهناتسلکناو ایلاثیا

 2 . دندوبن هدش هداد شام یئاکیرمآ ۲

 <ایزاتسان | 2۰6 كلف و خر چ»دیابدم آ ردشیامنب هک یبوخیاپلیف

 1 درگ رکذ ار ؟نیربز

 نارپ
 ؛ داد ناشت یسراف ملیف تفه هتشذکلاس هک ناریا یامنیم

 «هدشهداد شیامن یاپملیف دادعت زا . دروآ هدرپ ملیف ۸

 . دوب پوکسامنیسلیفهویکتر ملیف ۱۱ « یرارکت

 . دوب یرارکت نآ یاتراپچ هک دراذگ شیامنب ملیف ۲۱ اممج

 تروصب ار <ناخ كارز» یرارکع ملیف طقف لبق لاس رد كراپ ی
 ؛یرصمای دندوب یدنهایمودهجردیئاکی رمااییقبامهداد ناشنپوکسا

 یامنیسزادوبیرثا درو  هدرپیور ۳۷لاسردامنیسنیاهک یتیدهاب
 <یئاروماس تفه» هب م و

 سیدرپ
 . دندوب یرارکت همه هک داد ناعن ملیف ۰ اعمج

 ملیفكی ۰ پوکس امنیس ملیف" « یکنر ملیف ۱۵ سیدرپ امن
 <برتدزم»و <قشعیاههمان» هک د اد شیامن لبق لاس رد پر

 . دنیآ باسحب دیاب هدش هداد شیامن یاپملیف نیر

 ا5ک اک ک اک ۲ 5 5 ۲ 5 5 ۲ 6 ۲ ۲
 جات

 هبترمنلوا نآ یاتجنپ طقف هک دروآ هدرپیور ملیفء۵ اعمج "

 ملیف۲  پوکسامنیس ملیف ۱۰ « یگنر ملیف۲۲ « ملیفءهنیازآ ۰ دندوب
 یثاکیرمآ تالوصحم نیبزا ًارثک اودوبپوکسریوس غلیفكيو نژیواتسیو
 شیامنهبو باختنا ناریاوسک ر یامنیسود لبق یاهلاس هدشهدادشیامت
 1 دم رب

 ِ مش ۳ تخن

 هدرپیور هبترمنلوایارب نآ یات۹هک داد ناشن ملیف۳< اعمج
 ۴ ره یاهو هکر برکات اف یتیریلفا۳ امتییا تهآ
 یرسکبیتآ لاسرد درادمیمصتو دراذگ شیامنب ناریاودگوس « ناتسلگنا

 ؟دراولبتسناس « «زورمین یارجام»نوچیرارکت یاهملیفنیرتهبزا
 . دنک هیده نادنقالعب ار <هتفرتسدزا یلیطعت»

 نارهت
 یرارکتنآ یاتودهک دروآ هدرپیور ملیف۳۷هتفرمهیورامنیسنیا

 پوسکسامنیس ملیف۷ « یکنرلیف۱۷ ۰ هدشهدادشیامنملیف ۳۷زا ۰ دوب
 یکیزکم « یوسنارف « یئاکیرمآ تالوسحم نیزاو پوکسلاک ر ملیف۲
 ملیف دنچ هتشذگ لاسرد نارپناگامنیس ۰ دنووب هدشباختنا یسیلکناو

 هجوت دروم 5-۵ دادناشن < هچبرسپ» و <نپولنسرآ » لثم بلاج
 . دنتفرگ رارق

 ظفاح

 پوکسامنیسملیف۸ ۰ یگنرملیف*هک دراذگ شیامنب ملیف۳ ءاعمج

 یسیلکنا  یوسنارف « یناملآ ۰ یئایلاتیا « یئاکیرمآ تالوصحم نیزاو
 . دندوب هدشباختن | یسورو

 - « < ولتساکرتسا» لئمیبوخ یاهملیف لبقلاس ظفاحامنیس
 . دادناشن < اهدرگلو» و < رلتیه یاهزور نیرخآ »۶

 ۱ ایند
 ۱۸ « یرارکت ملیفكي هک دروآ هدرپیور ملیف۳۳ هتفرمپیور

 تالوصحم نیبزاو ۰ نژیواتسیوملیفكيو پوکسامنیسملیف < ۰ یگنرملیف
 امنیسنیا ۰ دوبهدشباختنا یوسنارفویسیلکنا ۰ یئابلاتیا « یثاکیرمآ
 «دننکیم زاورپ اهکلكل» « «یلاعزپ یلاخبیج >بوخرایسبملیف دنچ
 . دراذگشیامنبلبقلاس ار «لپانیالط» و «وسنس »

 اناید
 یرارکتنآ ملیفود طقف هک دراذگ اشامت ضرسب ملیف ؛* اعمج

 نآیات ۵ و یگنر نآ یات ۱۹ « هدش هداد شیامن ملیف ؛* زا . دوب
 یئاهنتبهک یملیف ٩ زجب هتشذگ لاس ردانایدیاهنیس . دندوب پوکسامنیس

 یور تختیاپ یاه امنیس ریاساب اک رتشم ار اپملیف یقبام داد ناشن
 2 دروآ هدرپ

 سک زر
 ملیف كي هک دادناشن هتشذگ لاسرد اعهج ملیف ۶۰ امنیس نیا

 نژیواتسیو ملیف ۲ « پوکس امنیس ملیف ۱ ۰ یکنر ملیف ۳۷ ۰ یرارکع
 راثآلبقلاسرد سک ریامنیس . دشیمهدید اهن ] نیب پوکسریوس ملیفكي
 «یکیراترد صقر» ««نامربق گدوک  .«رتخدیوجتسجرد» نوچیبلاج
 . دراذگ شیامنب ار<یاوک دورلپ»و

 لایور

 (دادناشن دوخ لاویتسفردهک یملیف ٩ یانثتساب) مایف ۲۰ اعمج
 .دوب پوکسامنیسملیف كيو یگنر ملیف ۰ دادعتنیازا 3 ] هدر یوز

 یتیس وبدار
 هدشهدادشیامنملیف ۱۷زآ . دراذگش یامن ملیف ۱۷ هتفرمهیور

 4 ۲ هحفص رد هیقب

 ۲٩ هحفص



 رک اسراوارس ۲
 كن راس

 و ءارآ »حارتقارد هک كنراس
 امنیسهراتس هلجم# نانادرگک راک دیاقع

 هتخانشرتاتتدرمهشیپ رنه نیرتهب

 كي یط هک تسا یدارفا زا « دش
 بلا و نارپت رتاتت هتشذگ لاس

 دیخرچیم وا خاشیور شیاههمانرب
 علطم دارفامامتهک . كذ راس

 -شقن قافیا رد وا طلستو تردقب

 « دنتسه فرتعم كيمک و مارد یاه

 وامذیسیاههنیمزرد ۳۷لاس لوطرد

 تیلاعفنویزیولت رخاوا نیا و رتاتع
 ردشیاهراک و تشاد یموادم و دتمم

 هجاوم تیقفوم اب هراومه رتائت
 .دوب

 نسیا ردهک یمهم ثداوح زا
 عوضومیکیدادخركنراسیارب لاس
 .دوبواهلاسدنچ دایتعارت

 ار دوخ شیپاپلاسزا كنراس

 <نیئورها لانتشحو لاکنچریسا

 شا هفایقو,ریتوهایس شگنر « هدومن
 .دوبهدشهدننک تحا ران

 واناکیدننوناتسودزا یرایسب
 تسدابیئاناوتدنمرنه دندیدیم هک

 شالتدن زیمشیوخ هشی رب هشت دوخ

 هرم رار كیزاس هک دندومن رایسب

 راداو زادنارب نامناخ دایتعا نیا
 دتنک

 شویرادعیجفلرم هناتخیشوخ

 سرد داتعمدارفا هیلک یارب یعیفر

 تپجكن راس «نآ بقاعتمودشیتریع

 تفرگ یعطق میمصت دوخ درد نامرد

 یرتسب یلم كناب ناتسرامیب رد و
 .تشگ

 رد یو هژور نیدنچتاجلاعم
 دیاع یبوخ هجیتنكناب ناتسرامیب

 ناجو مسجتسناوت كنراسو دانگ

 هدوسآ نئوره لاگنچ زا اردوخ
 دوخهرهچیعیبط كن ریونونک | دزاس
 . تسا هتفایزاب ار

 نایکیچاخلوماس

 نیس تفه <نیس# نیمود
 لی توهم نادرگ هر ۰ ام

 یرتخد_ثداوحهار راپچ» یاه

 بش -.فرشو نوخ- زاریش ژا
 ام رهش رد نافوط - متبجرد ینیشت
 نایکیچاخ لوماس ؛ «تشپبدصاقو
 . تسا

 تاجنیارد هک دنتسه یتانایرجو ثداوح ءاشنم كيرهءام یئامنیس و

 (دشن ضاحعقومرسیخس روا رگ ) 3 مينکيمیهراشا اپن ابا راصتخا

  یتامنیسو یرتهنیس تفه اعومجم هک رفت تفه نیازا كيره

 یئاهشقن ام یامنیسو رتائترد تشذگ هک ی لاسرد « دناهداد لیکشتارام

 شوخلتتا رطاخ نآ ندرک و گ زابهک دنتشاد
 6 ییهسای كمايس ایکیحاخ لوماس « كن راس

 یرنهنستفه ناینابين رهپسوامیس « رت"اس رادرس « یخس

 .دزاسیمم س>م رظن رد رین

 ام صم صد مو

 هتشذکلاس لو طردلوماس

 نلیف هیهت فورصم اردوخ تیلاعق
 -البارملیف نیاو دومن <تشپب دصاق

 نافوط »یاهراکماتتخازا سپ هلصاف

 .درک عورش<امرپشرد
 لوماسراکنیتسخت تشپب "دصاق

 د هبیدمک یاههنیمزرد نایکیچاخ

 نوسچ یفورعم ناکشیپرنه نآردو
 .دنتشاد تکر ش نریاو تدحو

 یهاتوک یلیخ تدمرد ملیف نیا

 لو دش هیهت (هام هسپ كيدزن)
 روسناستاررقم دیدشتاب نآشیامذ

 فذحنآ مظعا تمسقودیدرک هجاوم

 ننه رب رههکشابافاتم تدیدرگ
 ضا رتعا تلعب رمالارخآ تشک فیقوت

 نیا رد یگنهاشیپ ساب لامعتساپ
 دشفیقوت یلکب«تشپبدصاق» ؛ ملیف

 اهتمسق نیا مامت هک تشک ورقمو

 .ددرک فذح
 تشپب دصاقزیگن فسا تشونرس

 «دوبیتسکشلوماس یارب تقیقحرد
 شیپارهچن آیدرسنوخاب وا فسول|عم
 نامزمهنونک اودرک لمحت دوبهدمآ

 رد ملیف نیا مود نارکا شیامناب

 دوخ تیلاعف « نارپت یامنیس تفه

 یکدنزاپن آ 2 ملیفین ادرک راکتهجار
 مدومن زاغآ < دنتشآد تسود او
 . تشا

 <نیس»نیموس؛ یمسای كمايس
 . تسام یئامنیسو کرنه نیس تفه
 ینادرگ راکهنیمزرد نونک ات هک یو

 یناوارف رثاءاشنم یسراق یاهملیف
 یرایسب یاپملیف وازا و تساهدوپ
 هتشذگ لاسرد میاهدرک هدهاشم

 کاسه رزم له
 .دیناسرنایاپبار «هتکش

/ 

 امیس

 رزبمافرازا یکی هکم لیف نیا
  تسدب |رلاسیئامنیس نوزس شورف
 بسک یئهداعلا قوف تیقفومو دروآ

 زا ودوب هدش پاچ ناملآ رد « درک
 ؛تشادینا وارف شزرا كينكعرظن

 راک نیرتراکر ی وزج كمايس
 اباسحب یسراف یاپملیف نانادرک
 بف سراپرد هراومه هک دیآیم

 چ ینادرگ راکو هدومن تیلاعف
 زادهدبعار ملیف سراپویدوتساهدنیآ

 وبدار فورعم ی«ومعناخ»

 ۰ نایکیچاخلوماس

 ۲۰۴هرامش





 :تتراب للجم یاهامنیسرد یهو زسب

 بلاج لاکی زوم یدمک ملیف كي



 اکیرمآ برغ نزهار ییرتگر زب یقیقح یگدنز زا ناجیهرپ راکهاش

 ] زمیج , وسج, هقيقح یا رجام

 ناف ۷

۱ 

۱۲ ۲01۶ ۶ 
8100۷0۲ 2۳/۶8 

 یگنت پوکسامنیس
 جنلپوه-رتنه یرفجر تک ا تن ردآ ر از



 نآ رهت للجم یاهنیس دنچ رد یووزب

 فورعم ملیاراظتنا اهتدمزآ سپ
 رس که )عح)عع24

 رعد رک تحرک
۶۶ 

 دم ] دها وخ هنعص یود ماف ایذوس ویدوتسا لوعحم

 دوشیمن شومارف زره شاهرطاخ هک تسا یمایف یشحو ةتشرف

 : كا رتشاب

 الیماش- رو ریف سیئر- یناشاک - ایفور

 یخ عترع تا عباس عا
 وز عترت
 تست
 وی درعح

 زو ربث سی ر یادهم : تاخرگ راک"
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 طظفاح اد اد بیو
 وه

 بیرفلدد زانط هراتسزا ناتسادنیرن نیربش
 امنیسملاع

 لاس یدمک راکهاش

 اجیاه4:>حص هکیملیف
 بل

 یاهملبن نایهردیتح نآ

 رب دن رتمکمهیئایلاتیا

 تسا هتشاد

 هنایم رواخ ملیف شخپ تک رشد عیزوت



 ۰۰۰نیرتهب زا یرامآ
 تالوصمنی زا وپوکسامنیسنآ یات ۱۷ « یکنرنآ یات ۱۱ « لبقلاس
 یاهملیف زا . دندوبدش باختنا هسنارفو ایلاتیا « اکیرما یاهروشک

 <«یاوک دورلپ»۰ <نموناطلس» دیابشیپ لاسردنردم یامنیسنیا بوخ
 . دربمان ار «كنهرسونم»و

 یدعس

 یانثتساب )ملیف ۲۶ هتشذک لاسردهتفرمهی ور یدعسرزب یامنیس
 یات ۳,یگنر نآ یات۱۷ هک دروآ هدرپیور (دوخ لاویتسفود یاهملیف
 یاهروشک زا امنیسنیا دندوب اماروتان نآ لیفكیو پوکس امنیس نآ

 ملیف نیاژوهسنارف , ایناپسا « ناتسلگنا « اکیرما « یوروش « كيزکم
 «هناویدلد» ««متفههدرپ»شیپ لاسیدهسیامنیس *دادناشن یفلتخمیاه
 نادنمقالصبار «نیمکیولبچو «راوسهخرچودرم » ۰ «زاک غارچ»
 * درد هیده

 الایهس
 4« یگنرملیف ۱۳۰ یرارکت ملیفود هک هداد ناشن مایف۳ ۲ اعمج

 لاسردامذیس نیا. دشيم هدید نیباماروتان ملیف كب « پوکسامنیس ملیف
 شیاسمنب « هدارا اب >مارآ ند» هلمجزا بلاج ملیف دنچ هتشذک
 . دراذگ

 لاتسبرک
 ملیف ۲۱۰ یرارکت ملیف۸هک دراذگ شیامنب ملیف ۶ ۱هتفرمهیور

 نیا هک یبوخ یاپملیفزا .دشيمهدیدابنآ نیب پوکسامنیسلیف ۹«یگنر
 شوخیوب» نت هناخ هوپق» دیاب داد ناشن لیق لاسرد امنیس
 .دربمان | ر«تیقفوم

 لپورتم
 طقف هک دروآهدرپ یور ملیف۸دودعرد هتفرمهیور امنیس نیا

 ابسنآنیب پوکسامنیس ملیف۲۰ یکنر ملیف۱.دوب یرارکت نآ ملیف كي
 اکیرمآ یاهروشک تالوصحم نیبزا هدش هداد شیامن ملیف ۲۸.دشیم هدید
 لپورتمیاهدیس .دندوبهدش باختنا یوروشایلاتی|؛نآریا,هسنا رفءدنه
 رد «تداسحو قشءونان»و «یلراچلاویتسف» هلمجنم بوخ ملیف دنچ
 .دراذگ شیامذب شیپلاس

 ژور نلوم

 ملیف ۳۱(دوخ یرارکت یاهملیف لاویتسف یانثتساب) هتفرمهیور

 .دوب یرارکت نآملیف كيابنت هک داد ناشن

 كي ءامارینکت ملیف كي « پوکسامنیس ملیف٩« یکنر ملیف*
 شیامن یاهملیف نیب دات لاسروینوی ملیف كي هرخالابو نژیواتسیو ملیف
 رد نآزا یدادعتو یئاکیرمآ اهملیف نیارثک | .دندشیم هدید هدش هداد

 نلومیامنیس.دندوب هدش هلبود یسراف نابزیژورناومژالبود یویدوتسا
 <كنيكياو»«« زینوردناتسبات»لثم یهجوت لباق یاهملیف لبقلاسردژور
 شیامنب < ناگدشمک هناسفا » و < زور۸*رد ایندرود 2 < هلبح»
 . تشاذگ

 اراتاین
 »۶ دش حاتتفا «كقلد» یدمک ملیفاب هتشذگ لاس هک امنیس نیا

 امنیسملیف ۳ «نژیواتسیو ملیف۷«یگنر ملیف ۱۸هک داد ناشن ملیف۳۰ اعمج
 .دندشيم هدید اپن ]نت پوکس

 یامه

 كيو «یگنر ملیف۸؛یرارکت ملیف۷ هک دادناشن ملیف۳۲هتفرءییور
 .دندشيم هدیداهن ] نیب پوکسامنیس ملیف

 ۶۲ هحفص

 تا اسم هلابثد
 یراکتبا هقباسمناگ دن رب
 «؟دیسانشیم اراههچب نبا»

 ۲۰۰ هرامش

 یئاطعنسحیاق ۲ - لوارفن

 (نا رهت)
 رفواین هزیشود - مود رفن
 (نارهت)
 وسنیم هزیشود - موس رشن

 (نارهت) یدازآ
 دمحا یاق[ - مراهج رفن

 (نا رهت) هدا زیلع
 شهاوخ قوف هدنربراپچزا

 یارپهدنیا هتفه هبنشودزور دوشیم

 هلجم رتفدب دوخ زیاوج تفایرد
 . دن روایپ فیرشت

 هقباسمنیا رکید هدنربرفن هد
 زا دنترابع بیترتب

 ینالیک رپجونم یاتقآ - ۱
 (ناربت)

 (دهشم)هانیدزی اداهرفیاقآ-۲
 یداجیا شویراد یاقآ -

 (ناداب)
 یدامعریم یتیک هزیشود - 4

 (ناریمش)

 یرالاس هدیرف هزیشود ۵
 (ناربت)

 (ناربت)یوره رتخامناخ - ۲

 (تشر) دنز ونیمهزیشود - ۷
 (نامرک )لدع داوجیاقآ -

 یزدص ناو 7 یاقا _

 ( هاشنامرک)

 (ناربت)د : امه مناخ - *

 :حیحص جخساپ
 - ۲ ودنارب نولرام -

 نمایلیورتسا - ۳ رویت تبازْیلا
 سیرگ - « ادیچیربولولانیج -
 رندراک اوا -۷یدسیرود - 7

 ار تک عن ری تراوتسا-

 - ۱۱ رلدنچ فج - ۱۶ نسدوه
 ورنومنلیرم - ۲

 . كاونمیک ۱۵ یلتنج -

 نور يیقرم »تان
 2۰۰ةرامش «تفلک

 (نارهت)نیشت آ هبل|هزیشود-۱
 (نامرک )یئارادداوجیاقآ-۲

 (نارپت)هدازدحایلعیاق-

 : خساپ
 یلراف - ۲ ادنالویزام- ۱

 لار - ۶ دروف نلک - ۳ رجنیرگ

 - ۷ سیترک ینوت - ۵نسدوه
 كرد

 4 1 اه هنحص

 ال دنراذگیمن<:» نادرخبانو

 ناک راتسهسوبهزمنآ رک اشامت

 کیرمآ یاهپملیفزا تعیبط

 ایزو فلعاو یمرک و هتسبرب
 ۶ یداوب یرنه تایلجت هم
 . تساهدش,داتسرف

 یاههتفک و دیاقعنیا یارب
 نیازجیلمحم فزوج زءهیج
 مث تادیاع نوچ هک دیشارت
 هطساوب ملیف ناک دننک

 سا هنفای لیلقت نویزیولت

 سیم رومأم ار ناکدنسیون نیا
 ۵ بوشمار مدرمناهذآ هک

 فی ناوخ و قباس طاسب هرابود

 لک 6وناکیرما»رد - ۱
 دنتفاد تک رش سیتالوسرواو

 >)یاهنادرگ راک - ۲

 ذوپ نویلیمكي سانکسا»

 >و <یبآ لک » « «همولاس»

 ؛ ژویدرملد بیترتب<فارتعا
 اتیرف « هلرتید مابلیو « مین
 . دندوب یندیم جروجو
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 تسا هتشاد هقباس و ریظن رتمک

 یسرافب هلبود

5 
 اهم

:1 
۳ ۳ 
۳ 7 / 

۳ ۱ 
 وا

2 
۳ 

1 

۱ 
۱ 

5 

 بوک
 گیم

 و
3 

 > و

 -ك
.9 

 مس <

۳ 
 و

 ۱ 171 5/1 الا 0 320 0/۱ 2 11 8۲ 0۲ 7 1 3 ۳ 1

 ۲۵5 ۳۷۵۱۲26 هد ۱ل۸۲هنع ۷۷۵۵۵ تادصحو سنج

 دو ۳۵ ه۴ میل ۳ 0 زالو رللرلبا ۲۱۳۱|

 ۶م مع عج 805 رم تادیعمهگ ۵8 دجد هجوم

 567۵60 6۱۵ز درب ۱8۷۱۱۱۵ ۷۷۵۸۱۸۵6 ۰ قمعصف هم اهم هی طب امالاو تسونع . 0۳00نعهک اهر ٩۱0۸5۵ ۷۷۲۵5۴ ۰ ۵:۴هماوف درب ۳۲ ۲۷2۱۹۶

 9 ۰ زانتود تک رشاب

 دوو یلاتان تب رده اسد به
 ۰ دوویلاه ناگ راتس نیرتناوج



 رخ مالعا و دنیاافع رو اهبناخ نیگنس هیرهم زا هک ینایاقآ هبکك ر زب هدژم
 دنناجد ریم لوخ زا | ر ناراتسا وخ ها همناخ هب ۰

 یس رافب هلر ور یک وسصم 2

 ار ایند هک یعارتخا
 ِ یدمک ملیذ

 دزادنابم هژراب

 لفرتمامس ادگاینانیس

+ 

 هک یملف نیرت یراکتاو نیرت دیدج ( یعونص نز ) مف رد یداشو هدنخش یعاس رود

 تا هدش هیده یدمگ یاه ءاذ نادنقالعب



 ِ نیدرورف لوا هبنشکت
 اههچب هل ») مودهبنشوژ

 رورد رم ( موس هتش
 هاگشو رفرد لاجنج ) مراهچ هبنشراپچ

 دنکیمیفرعمار حناف ملیف دوخ یاجب نمرن )) مجنپ

 دنکیمیفرعماد دادنبدزدلهچابابیلع ملیفدوخیاجب یمرن ))



 رد دا داد دا بد ابد داد بد دچ دا داد دپ د دچ دب د د

۸ ۱۷۱۵۰ 61 ۷۸5 ۱۱/۱ 

 یسرا و نایا» - یروم تا :دارتفاپ

 « ملیفرون4«یماهس تک ,ش »



 ینامرپذ یاپهلیف لب رتیلاع هدنهد شیامن أ ِ

 دنکیهیفرعم ]رد وحخ زور و هما رب 0 ۳ ر

 ماعنصعصحص ساطم

۶ 166160 

۶ ۷۵۴۲۱۵۴ : 

 0 انود ه/ ۵

 "تاتتسوپ خ رسمایق
 ۱۳هناهعو همصمما لانشن رتنیا لاسروین وی مظعم یناپمک 4 هاحرپ راکهاش

 یسرافب هلبود

 (ازالپ وبدوتسارد)

 یگنر

 فورعم هشيپرنهود كا رتشاب

 رلدنچ فج

 7 ۲ ۷ 2 ۷ 7 ی ص ۰۰ ۰

 0 لی تر اه
 ئ ها ج00 000۱۰ ین ۵ ۷۵۷۱۸۱ ۵۱م 7

 اقا ((0۷/۵ ۱1۳۲۲۷۷۰ هوم ۵ ۷۲۹۲ ۱ 00۷۰۸ | 3

 همان رب نیرب بسانم تاتس وب 5 ربس مایق

 زوروندبعمایایا رب

۱۱۲۱۳۱۷۸۱۲۲۲ ۵/۵/۵۵۱0 



 یئادون ریشدرا یاقآ
 یدیدم تدماهش همان هکنیازا

 :یفساتمزایسب هدنام باوجیب تنآ

 نارپج راینیا میراودیما یناث ردو
 ۱ نیمه - دشابهدش هتشذگ

 ار ملیفنیا الصا شتسار - ۱
 ۱ ماهدیدن

 <نرو»یرفج»یفا رک و یب -۲

 .رگید ٌةرامش دنچیارب دشاب
 سیر یفوت 1 ۳

 لانتنرتنیا لاسروینوی یویدوتسا
 . تسا

 نایساک وق نگ زاو یاق

 ( ناهفصا )
 یسرافپوکسامنیس ملیفرد ۳

 یفورعمیاههشیپ رذه < | رحص باقع»

 یاههرپچیکمه هکلب «دننکیمن یزاب

 ! دنتسه یازات

 ملیفرد نیانگ روبتسنرا - ۲
 . تشادنهدهعب یلر < هقرخ»

 یرولرهیاپو سیتزک ینومم ۳

 .دندرکیم یزاب (دزدسنرپ 2ملیفرد
 نایردناسکل [ وگ رام هزیشود

 ةمانب امش تساوخ رد قبط

 هررقمدوعومژا رتدوز یمک ناتریخا

 . میهديم باوج
 یئامنیسمیوقت «زیزع ةدنناوخ

 تنم دیدرگ هتشذگ هتفه ام

 هدیدنسپو هدید ارنآ هک میراودیما
 .دایز یلاع تمحرم

 یباجتسماض رمالغ یاق ۲

 میدنمشهاوخ : یمارک تسود
 هنامیمصو مرگ مالس الباقتمزینامش
 دیریذپب ار وگخساپ

 نیاصوصخم تالاوئس ابار تاقباسم
 خساپ اما و . دینکن یطاق هحفص

 ...راک رس تالاوئس

 .دهشاب

 باوج افطلو .

 «تنایلاوسنرپ» ملیفرد - ۱
 تگ اپاربدرنک | و ترب ار نوسیمزمیج
 هتبلاو دنتشاد تکرش یلتنج و

 .درکیمن افیا یلر نیدزهیج موحرم

 كنيمافا دنور لباقملر - ۲
 یراکدلانودکم <وگندا>»ملیفرد ار
 . تشاد هدپعب

 دازن كين هللا رما یاق۲

 ( نامیلس دجسم )

 رابودنونک اتربوک یراک - ۱

 هخوجرس یاپءهلیفرد یزاب یارب
 هزیاج<زورمین یارجام»و <كروب
 . تسا هتفرگ راکسا

 ه۸تسرد نونکا 9 1:

 ۲۳۰۴هرامش

 ؛درنکیمشک رابم نسزا لاس
 هتفه ره دوب بوخ دداذتفت س

 ًةشيپرنهسکع كي دلج فرطود رد
 دین ادیمن رگم .<میشکب >درمكي ونز

 غلبم شدوخ < ندیشک » نیا هک
 ۱ دهاوخیمروا رگ لوپ یتفگنه

 نایئاون ردان دمحم یاقآ
 اهملیفردرتمک رکیدنلااروس۱

 تسا رتپب نیا ربانب دنکیم یزاب
 -رد نوچ دیسیونن همان شیا ربالصا
 تحارتسا هدوسآ و تحار شاهناخ
 !تسا و

 «دننکیمزاورپاپکلك)» - ۲

 راکهاشود رد <یاوک هناخدور لی»و

 رایسب مهاب اهن | هسیاقمو دنتسه امنیس

 ینادرگ راک تردقدیاهدیسرپ -۳

 دروفناجو نازاکایلا «اکیسدویروتیو
 زیزع تسودرخآ .تسا رتشیبمادک
 شورو كبس دوخراکردمادک رهاهنیا
 ابیلکب ناشیاپهلیفودنراد یصوصخم
 نیا الصا دوب رتپب .دنکيم قرفمه

 . دیدیسررپیهنار لاوئس
 ژ رابمهره زه زیشود

 صرفاپ ورپ هدنناوخ امشنوچ
 ناتنالاوئسب نیاربانب دیتسه هلجم
 .ميهديمخساپ_یضاوویی رصیلیخ

 سیترک ینوت ملیف نیرتهب ۱
 یروطبیلوتسا <تیتقفوم شوخیوب 2
 ًاریخا دن هتشونیجراختاعوبطمهک

 <«نایوج ءزیتس#مانبشدیدج ملیفرد
 لاونس نیا باوج هتبلا ؛هدرک اغوغ
 ارروبزم ملیف هک دوشیم مولعمیتقو
 . مينک هدهاشم نآرهترد

 ورامک پیدرپ لاسونسزا -۲

 ؛میعالطایب مهالامیتنجیو

 * یدنهنادنم رنهسکعپاچ-۳
 تسه رودقدلجیورامشهقالع دروم
 ...اهیدوز نیابهنیلو

 مارتحا میدقتاب

 ییلیلخ جات  ویب یاق ۲

 (زیربت)
 نمشد»یناریاملیف نیرتهب-س۱

 !!تسا < نژ

 تصشهب كيدزن دروفناج ۲
 رگ _اک همهزا شیب نونک اتودرادلاس

 ملیف هیپتیارب رابراهج ینعی ابناد
 « <دوبزپس نم هرد ردقچ 2 یاه
 درم>و<مشخیاههشوخ» :«نئاخ»

 .تسا هتفرگ راکسا <مارآ ,

 رضاحینسحمنیسحیاقآ ۳
 ترذعم.دندشن گرزبزا نیا یاشفاب

 ؛میها وخیم

 قداصنیسحدمحم یاق ۲

 داژن
 مینکض رع دیاب هنافساتم -۱

 «زیزعیاقآ .دیاهدزسدح هابتشاامش

 حیحصو هتشادن یض رم چیه «انیم > مناخ

 !دربیم سب ایلاتیا ردملاسو
 یزابیاربارتانیسكنارف -۲

 تشک زاب »هن )تیدب | اتاجنیازا ملیفرد
 هشیپ رنه نیرتهب راکسا (؛<تیدبازا
 .تسا هتفرگ مودهجرد

 تشادلاس ۶ ءرواپنوریات ۳
 . دوبویاهوآیلاه زا وادشدیقف هک

 دیسلیعامسا دیسیاقآ
 (زیربت)یولع

 «منبجزا تشک زاب»ملیفرد-۱
 دوجویللملانیبكنجزا یعیبط هنحص
 اههتحص نآ مامت هکلب تشادن

 هدشهیهنویدوتسادوخ ردو 9

 .دندوب

 یفرومیدوا ملیف نیلوا -۲
 لوصحمو تشادمان <یزوریپیاروام»
 .دوب ۸

 امنیس قطان ملیف نیتسخن ۳
 ناردارب لوصحم < زاجهدنناوخ »
 .دوب رثرا و
 ینایقدص3داصدمحمیاق ۲

 یشاکیرمآ ملیف نیلوا -۱
 مان «نٌیرولبراوید» نمساک ویروتیو
 ایبملک یویدوتسا هلیسوب هک تشاد

 .دیدرگ شخپ ناهجرد
 لوصحم ؟تیالمیال» ملیف -۲

 سفر آ هات اتو یا ۲
 تسا

 لاس ار < كرزبروشک » -۳

 دیهاوخ ژورناوم یامنیس رد دیدج
 . دیو

 از هبع هوکشهزیشود
 دیدج هدنناوخ < رپچونم »

 هن تسا هدنناوخ كی ویدار

 لصا نیا یور . هشیپرنه

 سکعدرک یژاب یملیفردرک |
 ميهاوخپاچ امشرطاخباروا هنت مین
 ؟دیرادنیرگیدشیامرف .دوهن زر

 یناها رفمساقل اوب ا یاق ۲
 هک تساراودیما مه وگخساپ

 «دشابن یلاعراکرس دوجورد یتلالم

 كچوک لاوئس دنچ باوج مه نياو
 : امش

 زا رمغ ویسالآ ازیرام -۱
 یاه ملیف < یلاعزپ یلاخ بیج»
 .تساهدرک یزابمهرکید

 دیاب شیاهملیف نیرتببزا -۲
 بیج مود تمسق) <ربتفیلو ابیز»

 یا هپت»و ؟الستورام» « (یلاخ
 .دربمانا ر < مرهناگتفه

 ناک دازنایعازا مهشرهوش -۳
 تسا

 یدوزبار ؟الستورام» ملیف 4
 دیهاوخ یاسه یامنیس رد وا زا
 .دید

 «زینو» مهشملیف نیرخآ-۵
 .دوشیمهدیمان <وتو باتپم

 دایزراکرسم فطل
 نایرون رهچبرپ هزیشود

 تالیطعت» ملیفیئامرخوم#راتس
 مان رمارک نازوس < یکسیا رد
 .تشاد

 یئارب نوبامه یاقآ

 رد یئاکیرمآ كي > ملیف -۱
 دنهاوخ ناشن هیتآ رد ار «نیاژ
 داد

 هراوس» ملیفرد نیو ناج -۲
 .درادا رلوالر<مالظن

 وا ملیف نیرتشورفرپ ۲
 تسا<ناک دشم5 هناسفا»

 یمیها رب ادیمح یاقآ

 تفیلک یرگتنوم یزاب -۱
 مک تیدجا اتاکشا زا رج
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 تفه هتفر مهیور ملیفنیا -۲
 .تسا هتف رگ راکسا هزیاج

 راکسا هزیاج نویندیوید -۲
 یزاب اب لاسما ایوکیلو هتفرکن
 ژاادج یاهزیم»رددوخ ٌهنادنمرنع
 هدشیف رعمراکس| یادیدناکوزج مه
 تسا

 .دیریذپبالباقتم مهاراممرگ مالس
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 ناود ناود اهیضس

 (مارد) دندمآ

 - پوکسامنیس -ریامنیدلک رسما

 رلاک ورتم

 دنکیمتباث «|رتانیسكنارف»
 یلرش» و تسا یوقرونک | كي هک

 یگشیمهیک دنبی رفوهب ذجاب «نیلكثم
 كيتاپمسدحهچات دهدیم ناشندوخ

 . تسا میمصو

 ناتساد هک ملیف نیاردودره
 « دنکیم فیسوت ار یناوج زابرس
 یئاهسنام رفرپ

 شاهناخب هک یناوجزابرس ناتساد
 هک یلاحرد ددرگیمررب انایدنیا رد
 وک کیش زا هدروخ بیرق ی رتخد
۱ 

 دناهداد هئارایلاع

 .. تسا هدرکیم بیقعت ارو

 یرهشرد دننا وتیمروصچودن آ
 مسارم لماک تیاعررادفرط همه هک
 یتحودنتسهتس ریه اظرتوب ودئاوقو

 بحاص ؛(یدنک روترآ )| رتتیسردا رب
 شرسمهو تالآ رهاوج هاگشورفكی
 طرفمهقالع و قش ءاب رهاظب (ان ادا روُل)
 تماقا. دننارنکیماو دوخ یگدذز
 دیتا

 نیا زا دعب تعاس دنچ

 هعیدوب كنابرد هک ار یلوپ ارتانیس
 نانییطا و وریکیم رپ هتشاذ

 دهاوخوا اب قرو رابنیا دراد یعطق
 یا هف وجزابراعف غارعسا هات

 راسمق ۰ دوریم (نیترام:نید) رهش
 اب هشیمه سناش و هک یزاب

 وک اکیش زا هک ار یرتخدوآ
 - دناریم دوخ زا هدمآ شلابندب

 رظنب شناکتسب و ناشیوخ همه اریز

 اهنیا مامتزا و دنرگنیمواب
 دروم یاهرتخد زا رکن ؛ هتشدگ

 ردهدربیپ نایرجب هک زین شاهقالع
 .دنکيماپب یبیجع حاضتفا نابایخرد

 زا هدرپ ناهگ ان همه اهنیا

 هک یاددع یراک ایرو یئورود یور
 ناشن فیفعو هداس ار دوخررهاظب

 دوشیمتباث
 شایمفءاب ؛شورف ره اوج؛یدنک هک

 زین و ؛ تسا هتشاد هناقشاع طباور
 (ریاهاترام) جلاک ٌةملعماب ارتانیس

 هملعم- دناهتفرگ مرگ هک تساپتدم

 و نمادک اپرتخد كي اردوخ هکیا
 ناشن تسرپ"رهاظ لاح نیع رد

 دادیم

 تافیرشتاب رپش لا وان راک الاح

 نا-یرج . تسا هداتفا هارب صاخ

 ۵۴ هحنص

 . ورادیمرب ؛ دندادیم 1
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 دتفا یمقافت | تفگش

 نیل كمابدراد

 زا ارتانیس زابرامق قیفر « نیترام

 میمصتا رتانیس .

 نید . دنک جاودزا

 بیفر زاد اتنیمابا ندمآ

 یلولثشو دوشیم رهاظ هرابود

 ی درادتسدرد

 - دچیپیم اضف رد هلولک یادص

 هتشک مه شوغآ ردنیل كمو |رتانیس
 .دن و دیم

 یئاناوتو تردقاب «ارتانیس»

 افیاار قوفرتک | راکیفیصوتزا جراخ .

 سس هدزکآآ
 دناوتم واهک تسایملیف نیا

 تسا ]7 اس

 هک یرتخد زا «نیلكم»

 ار یلیخ ایند

 هک نا طف یلو دیمهف دوشیمن

 3 سا
 * تسا هداد هئازا یبحوت

 ار ملیف نیا <یلنیمتننیو»
 زا «لکیس ۰ یس * لوس جرخب

 ثك.یرتاپ ناج یویرانس یور
 زمیج»لونزا سابتقا نم وشرویترآ و

 رد دنادیم

 ارتانیس

 ۶ تسا هدرک هیهق < زنوج

 یی نطاخ ناب ماردزیآ
 «دراذگ دهاوخ یقاب اهناوج بلقرد

 یلاع : ملیف شررا

 دلارح زمیح : دقتنم

 هقیقد ۱۳۷ : شیامن تدم

 ید - ارتانیدكنا رف
 اماب - نیت رامنبد

 یفیج - نیلكمیل رش
 نیو - ریاهات رام

 تب 0 طب مجاج ا

 (یئانح)یداد را رتتانج
 ی
 یاهتسدب طوب رم ملیف ناوذع

 رد كرویوین فورعمان ناراکتیانجزا
 . تسا مودریگناپج كنج نامژ
 یکی « درمهس یور یسلصا عوضوم

 ریجا یناج لرهک <زدراوداسنیو»

 «نیاپپیلیف»رگیدنتودو « درادار
 نز كيب هک < یدرانرب لمس و

 یتسیلائرهبنج یدودحات ویرانس

 یگاهتن|یاهسناکس - هدرک ظفح اردوخ

 هیهت تراهمو یتسدربز تیاین رد
 تسایئاجملیفسک امیالک . دناهدش

 ردراودا یریگتسد یارب سیلپ هک
 روا تا زاگ نتخادنا هب راچان

 . دوشم

 كواراچ نوّمل جرخب ملیف نیا

 یورزا رنرل نیوریا
 هیپتوک و میس نب باذج یوی انس

 ینادرگ راکب و

 . تسا هدش رد هک یمیالم ثیزوم

 -دوخ« دسریمشوگب ناتساد هنیمز

 دنحصرد صوص» + اههنحصا

 رثوم « نآ كيتنامور و یقشع یاه

 . تسا

 بوخ : مايفشررا
 دلا رج زهیج : دقتنم

 هقیقد ۸۱ : شیامنتدم

 دولک - زدرا ودا سن و

 وم - رجنب رگ لکیام
 دل رام-نباب بیلیق

 حدوج - یدراف رب لشره
 مع ظوعامن و زا عیرصم

 (یدمک  رثذ د یامعم

 رلاکنمتسیا - ریامنیودلک ورتم
 رگ ود لونان» ۰ مر تندر همین

 تسیرانس-نادرگ راک كمکب* دلاونو
 مانع ر اه عزو را هه ی رکتسا یو

 «اشدرانربحروج۸ فورعمو یمیدق
 دوو روآ فعشو

 ردقن آ ملیف زا هنحصره . دناهدروآ

 نوچمه هک تسا باذج و نیشالد
 رد . دی ایم رظنب یشاقن یولبات
 ار ملیف نیا یک شزرا « عقاو

 لیسیس هنارهام یگنر یرادربهلیف

 بوتوف نادرگ راکنیرتک رزب «نوتیب
 :دناسریه ؛ناتتلکفایاهتیسیفآرگ

 فرگتش ینامرتفرپ « هوالعب
 ناتسادیلصا شقنرد «نوراکیلسل»
 ار ملاع تن اشامت هورگ هحوت

 تفک دیاب . کر دهاوخ بلج

 هراتس دبچ 01 یکی نوراک زورما
 لاک-یزوم یاه ملیف ناشخرد

 <یژ یژ» یلاع ملیف - تسامنیس
 <رتک دیاهعم» نونک اوشیپ یدنچ

 ها

 یگمه ملیف نارگیزادززیاس
 ویلاع همه اپیزاب .دنتسه یسیلکنا

 یبو مک اه هنحص ناجیهیلو باذج
 .تسا تیمه |

 نیریش رثاكي

 ! ۱۹۵۹«یاهملیف
#7 

 نونک | هک «دراک وب كريد»

 لر ؛هدرک بسک یناهج ترهشرگید
 وا*دنکیم افیا یدنمرنهاب اردوخ

 تسایسملگناتک د دنچزا یکیزین
 یرهوشب نوراک ٌةلیسوپ دیاب هک

 رد « نوراکیاجب یلو ؛دوش باختنا

 درکدیوغآرف درسانرغآ
 هشیپ رنه < یسکیلف 2

 هئاراملیفنیا ردیبوخ یزاب «یسیلکنا
 .تساهداد

 بوخ : ملیفشزرا
 دلآ رج زمی> :دقتنم

 هقیق ۸:شبامن تدم

 تادب ود - نو راک یبلسژ
 سی ول -دراک وب دل ربد

 رتل وک - میسرتسیل [
 فلاررس -ییل روم تربار

 ترتاپ رس -رملبآ سکیلف
 ]و)م»4 )»۶

 ید 9 رب جهل باترپ

 نمتسیا یا *ید*فا؛رآ
 ۱ رلاک

 هک ی سیلگننا یدمک رثا كي
 هراد بسچاد و نیریذ سبپ یاهژوس

 دلانور - ندنیس دلانود تک رشاب

 رتنه نایاو لسروپ لئون ترولوک
 تشساهدم | اهاهذیسهدرپیور یگ زاتب

 یور زا «فلر لکیام» ارملیف نیا

 جرخب یکسوسچناداینوم یویراس
 هیهت < ندرید لیزاب » هدننک هیت

 یارجام یور
 نانیشن رس اب هک دنزیمرود یکشوم
 نوگنرسیاهداتفارود ةريزجرد نآ
 ۰ .دوشیم

 یورین رسفاكي شقنرد ندنیس
 یزاب وددرگیمرهالنیسیلگنا یئاوه
 . ده دیمهئارا یب وخ و و

 لدرظانمزا یکنر یرادربءایف
 یمک شزرا « هداتفا رود ةریزجزیکنا
 «دنکیم بسک یدمک رثانیا یارب

 بوخ : ملیف شزرا
 رو دید نل [ : دقتنم

  هقيقد۹۴ :شیامن تدم
 تنج - نسراک یتیج
 وه - ندنیسدل ان ود
 تکاو -رولوک دلانور

 ۲۰۴ هرامش

 ناسا داد هکرک



 یا تم ن گاز ود همان زرد

۱ 

4۵ 

 بشکیورازه بلاج یاههناسفا زا سامتقا

 ملیف سداپ : لررصحم
 

 نص وس -نیدرپ ۳ یسد26- ءاقمالاو لا رتشاب

 هزورف : زاو] رادافو دجم : زا اهنهآ

 زا 1

 کی

 تیم

 ِب
 حرم



 هی رس تا 3 حس سمی سس  سس سسج حسسجسسجحس٩

۳ 

 مجمم

 ل وا نلاس زور ون ایکس همان رب

 نا رهت یاد

 شوک

 ترم دیک ید دم دم دی اد
 24 ۱۶ حب یخ ی

 نا ربا یدیکتاطلس تدح و:تک رشاب

 یدمک ناگشیب رنه نیرتم زا یئهدع و یماره قداص - نیروم - هدیخرب

 مود نلاس رد

۱ ۰ ِ 

 یداقتنا بلاج سیپ كي

 بویحمهشی رنه ا رتشاب

 3242م مهمه مج م جم رم رم ممه

 دآ ز رهم



 ل وصحمنیل وا ۳

 ملی سوئد > 9 نوت هوس 3

 ته رف - یرف-کراپ - اناید یاهامن ۱

 ( زیربت ) لپورتم امنیس و هرمز

 . دش دهاوشنوحم اه_طاخزا زگ ره هک بلاجو نیریش یزتناف یدمک ملبف كي

 ناینشور میحر « ینامریق ادیو
 نا ريا یمان یا رسناتسادیحصو

 .... عناق - نهرا - نو و نیس دواخ یسدقن - یمشاه - شوهم

 ینفریدمورادربملیف زاوآ



 سکعباقءاهراوید یور اجنآ واجنیا
 زبسكن ر هولجب هک وروخیممشچب یئاه

 هتشذگ نیا زا دوزفایم راوید میالم
 همهزا یبحوت لباق و طرفم تفاظن
 وب هوبهم نیچ

 یاهتشگنا و..هوهقرگیدهعرجكي

 شیپبیجرد زارد یاهلاس تداعبنم
 نوردزاو دش لخاد منهاریپ هنیس
 دیشک نوریب اریکی«راکیسهتسب كی

 ریوصت یور ممشچ هک لاح نآ رد
 .رپچنآ اب « <نیتشنیا» هدرک باق

 «درکیم یزابشاهدزمغو دنمشیدنا
 روطبیاهتسد «متشاذگ بلپ | رراکیس

 كي «دوشک اریلغبتیربک ؛راکدوخ
 هب ودزشتآ « درک ادج تیربک هناد

 دودیقیمع كياب دینابچ راکیسرس

 « دعب یاهظحل و مداتسرف هیرهب ار
 دودوبنا یریذپلد یتسسو توخراب
 ینیگنس تسد . مدرک اهر اضهرد ار
 مدیخر چهداتفا ورف ما هناشرب تنوشخاب

 یکیرد ار ینابیگن نکهشخءربچو
 ."مدید متروص یبجوود

 ترضح «ینکیم یرادراکچ
 ؛اقآ

 رد وا كانبضغ و نشخ یادص

 یمویفم ذخااما  دیچیپ نم شوک
 ِح یباوج نتخاس و هلمج نیا زا
 . دوب لاحم نم یار نآیارب

 هظحل كيرد هدننک هناوید یتشحو

 مناهد « درک ریخست ار مدوجو

 ساسحا و دشخلتو كشخ هلصافالب
 1 رخ

 ...ماهتفرتسدزا اللماکهث مدر

 راظتنا رد نانچ مه نابیگن
 تروص « ذنک درخ یهاگن اب باوج

 دنچ نآرد « درکتیم وجتسج ایم

 عضو هعفدکی ساره و تریح هظحل
 دوب رارق رگا ۰. متفایرد ار مدوخ

 ود دود « دشاب دازآ ندیشک راکیس
 نآ رد هک دوب مولعم راگیس رازه

 ۵۸مهحنص

 ۷ تیره
 : ناتساد یاجناات ۱

 ۳ فوخم نادنز سوبحم « < سیوراج ینرآ 2 ۱

 بکترمدوخ یسبح هرود ندنارنک نیح < نیتنوک ناس»
 تاماقم. تسا مادعا نآ تازاجم اققحم هک دوشیمیمرج

 ادیپ ناینادنز نیبزا اریلصا مرجم زونه نادنزلوئسم
 یو غارسب یدوزب هکدنادیم <ینرآ » یلو دنا هدرکن
 هاراهنت یو درک دنهاوخ شاهناور زاک قاطا هبومذمآ"

 - هس فرظ رد دیاب هک یرارف « داادیمرارف اربراچ
 یارب «ینرآ» ... دریگب تروص تسهروطره زوررابچ

 <تور»شیوخدزمانو <نب» شردارب زا دوصقم نیا ماجنا
 تبثمخساپ یو تساوخرد هب زینود نآ .دبلطیم كمک

 هشقنقبط <نب» ۰ دنررایم مهارف اررارف لیاسو هداد

 یالبال و هدناسر نادنز لخادب اردوخ یبش همینیلبق
 حبص . دوشیمیفخم یبوچ یلاخ یاه هبعج زا یاهدوت

 اههبعج نایمرد اروا یاج شردارب < ینرآ » دعبزور
 سوسحمیو تبیغ هکنیا یارب «نب >و دنکیم لاغشا

 -یم ياج شردارب صوصخم لولسرد دوخ « دشابن
7 ۱ 

 وجه موج مر جو جو جم جو جو جورج وجه ج هجوم

 یاوه الاح اما ۰ درکیم هچ اضف
 رد و «دوب زیمت و نشور الماک نلاس

 رد و یرفن رازه دنچ عمج نآنب
 یس)

 .متشادتسدردینشور راکیسهک مدوب

 یرگخا لثم هعفد كي راکیس نیا

 « دش سوسحمنمتسد رد نازورف

 ماهوبق ناجنف رد هلجعاب ار نآ
 شوماخ <سیه». یادصو مدرب ورف
 .مدینشا ر شندش

 تسدرود یابتنا زا ناپگان
 یعمج راد كنزو اسر یادص « رالت
 رد نافوط هزوز لثم ناینادنز زا
 :دیچیبيرا ویدرابچ

 .اووووه...ووووه

 ناب یکانمشخ هاگن نابیگن
 نم هجوتم دعب هدنکفا رالات یوس

 اجنآات هظحل دنچنیارد « دیدرگ

 هناکی نم عیسو رالات نآ

 2 یصع
 هدرک عمجار مدوخ دوب رودقم هک

 شنیشتآ هاگن لباقمرد الاح « مدوب

 ابا رهملک هسود نیا متسناوتیم طقف

 :منک روجنازرلیادص

 .مدیمهفن مهاوخیم ترذعم -

 هکیلاح رد ؛رگید هظحل دنچ
 دوب هدشغاد تددج مندرک و شوک"

 ارم توکس رد یتدم « مدرک لمحت

 : دیس ریدعب درک زادنا رپ
 ؟ :تسیچ تمسا

 و مدرب ورف ار مناهد با
 تک

 ییوراج -

 ناینادنز همه ابیرفت راب نیا
 هدمآ رد ادصب رالات فارطا زا

 :دندوج

 1وه وه. وه یه

 -یب هداد ناکت یرس نابهگت
 : تفگ فارطا یاغوغ هب انتعا

 | رتتیوهتراک بوخ یلیخ ک

 بیج زا ار تراک مدرک تسد
 . مداد واب .دیشک نور منها ریپ

 دندوبهدناب-چتراکنیارب هک یسکع
 هکم تسناذیم یلودوب <ینرآ »سکع
 هن داد دهاوخن ول ارم سکع نیا

 مه هیبش الماک <ینرآ »و نم هکنیا

 یاهناردارب تهایش كي یلو میشاب

 شنافالتخا هک,تشاد دوجو ام نیب

 ...دوب یشوپ مشچلب اق سکع درومرد
 تراک هب یهاتوک هاگن طقف نابهکن

 : دادسپنمب ارنآو تخادنا
 دهدیمناشن تت راک هک روطنجا-

 سپ « یتسه ام نامپم تساپندم وت

 انشآ تاررفءب زونه هک هدش روطچ

 راگیس ارچ هدبباوج ...؛یاهدشن

 ؟یدیشک یم

 لثم ناسیئادنز دایرف یادص
 نآیراوید راپچرد نافوط یهژوز
 ابپگناما ؛دیچیپیم میظع نولاس
 باوجراظت ارد نانچمه هک ینابصع
  <وه» نیاابدوب هتخود نمب مشچ
 لاح نآ رد تفریمنرد نادیهزا اه
 لاح رهب یرذع مديشوکیم هک
 مشآرتب مدوخ یاطخ . یارب
 نابپکن هک مدید مشچ هشوگ زا

 و دش كيدزندوخراکمه هب یرگید

 . دنچ زاب «داتسیانمرس تشپ ابیرقت
 مارآ یادصابدعب و مدرک ثکم هیناث
 ك : متفگ هن ابلطشزوپو

 هتفرءدوبدش ترپ مساوح -

 مراد مدوبن هجوتمورکف یوت مدوب

 .مهاوخیم تزذعم«منکیمراکچ
 رگید هظحلدنچزاب نابیگن

 تشادهاگننمتروص یور ارشهاگن

 ۴+۳ هرامش



 ناینادنزهب باطخو تشادرب رسدعبو
 دندوب همهمه لاحرد نانچمه هک

 :دردایرف
 125 این 2

 « تفای فیفخت انآ همهمهو
 فارطابمشخو طلستابیهاگن

 بارطا حوضوبنم یلو « تخادنا
 تراسج نیا تشپ رد ۳
 تشم كي :نیا .مدفاوخ یرهاظ

 دص نیدنچ عمج نایمرد نابهگن"

 كيردريسادنچ مکح ناینادنز یرفن
 هظحالمیبنموهدنتشا دا ر توراب رابن |

 هدیود رابنا نیا نوردب یلعشماب

 .مدوب
 و مدرک مخ هنیس یور ارمرس

 مفارطاسب ندرک هاگنزا هک ی لاحرد
 رظتفم « متسشن ظتنم « مدوب زجاع

 تازاجم یاربارم هک یاهظحلرد
 .دننا وخب

 « هظحل نیا رد هک م تسنادیم
 رد ءاحنا را یوحنبنم هک یاهظحل

 و صخشم شوپ یبآنادرمنیا نيب
 هتفر تسدزا زیچ همه موشب زیامتم

 هک ی راگیس هتهب ارمهاکت « تسا

 «مدخوددوب هدشهلاچم هوبف ناجنفرد

 نیاب كپكي هکم نکر واب متسناوتیمن

 لاس نیدنچهب ارم تسناوتیم راکیس

 روآ ناقنخ نادنز نیا رد سیح
 تقیقح كينيا اما ..دزاس موکحم

 . دوب ملسموراکشآ
 . نادرمهک مدشهجوتم هعفد تكي

 دن | هتساخ رب اجزا نم فا رطا ردیکم»

 یتمالع ای هراشا اب رما نیا رکا
 هدینشن و هدیدن نمدوب هتفرگ تروص

 تکرح كي اب مهنم لاحرهب «مدوب
 نیریاس مدید نوحو متساخرب اجزا
 فورظ ندرک عمج لاح رد همه

 یاهفرظ زین نم «دنتسه ناشیاذغ
 و متشاذگ مپیور ینیسرد ار مدوخ
 نیریاسیدعب تک ح هک مدنامررظتنم

 منک لابند ار
 مدش هجوتم هظحل نیا رد

 تشپ شیپ هقیقد دنچ هک ینابپکن
 شدوخیاجزا زونهدوبهداتسی |نمربس

 و هجوترما نیا ؛تسا هدروخن ناکت
 یتک رحاب «تخیگناربارم یواکجنک

 میورینکترظن بلجت درک
 عیرسیهاگنومنادرگ ربوا فرطبار
 . متخادنا شاهرهچب

 یهیاسمه « <واون» « درمنیا

 .دوب ؟یلاولیم» كچوک رهشرد ام"
 دا
 ی

 «؛سیوراج وله »

 و مارآ یلیخ ار هلج نیا
 شهار مه زین مسبتكي ودرک |داینامدوخ

 ۲۰۴هرامش

 ابماوق یهنایذوم مسبت نامه.تخاس

 رد یولج بشنآ هک رخسمتو نمط

 .مدوب هدید شیاه بلرب «نامهناخ
 مالس هبندأد باوجنم یارب

 تشحو رد «دوبنکممریغوا مسبتای

 رد هچنآو مدوخ زا « مدش قرغ

 و متشگ ادج هعفد كي دوب مفارطا

 میارب هداعلاقوف ساره نآ طقف

 هیناثرههناک آ دوخان هک وب سوتحم

 « مدوب شعطاق رابگر م هلمحرظتنم

 همهرگید «مداتسیا لاح نامهب و

 ...زیچ همه «دوبهدش مامتزیچ

 7 فرطب رس اب «اوون»
 مار آنحلنامهاب ودرک راشانلاسیلصا

 تک
 ۰ تفایپ هار -

 «مداتفا ءارب یکسورعلثمنمو

 یولج یرگیدزا دمبیکی میاهمدق
 نلاسلوطرد ارمو دشیم هتشاذگم ه

 تشپهب دوبنیجایتحا «دیشکیمولجپ

 هلصافب «وون» منیمب هک منا 5 اگنمرس

 . دی ایم نملابند مدقود یب ی

 «مدشكيدزنیجورخلرزب رد هب
 هتشاذگی نه آ رزبنکل كيرد رانک

 دیسریم شلباقمب یتکرره هک د ندوب

 تخی منآ نورد ار شیاذغ یاهفرظ

 نینچزین نم ؛ تفریم نورببرد زاو
2 

 هکیتقو ؛ورهار دنچیطزا دمب
 دنبدرا و «یقرش <دنب» هطوحمدراو

 هب یهاگنو متشکر ب ؛مدش نامدوخ

 كي اب<اوون» « متخادنا مرس تشپ

 همادا مهاربهکد اد روتسدرس هراشا

 « هدارا نیرتکچوک نودبنمو مهدب
 الابب "عورش یزلف نابدرننیتسخن زا

 نانچمه«| .ون»هکیلاحرد مدرک نتفر
 .دوبنمرس تشپیک دنا هلصاف اب

 ؟ دوبهدیدنم یاربیباوخ هچ
 از نیا ؛دنکبهچ تساوخیم نم اب

 تاظحلنآ رد اما«مبایرد متسناوتیمن
 رد كرمو تشحوزا زیربلد رادشک
 اههلپزا ار منازرل رکیپهک لاحنآ
 نيا رد ار مدوخ فیلکتمدیشکیمالاب

 دنچرد هک مدیمهف ؛مدیمهف نایرج
 ...منکب هچ دیاب یدعب هظحل

 تشحو ارم نهذ زا یمین
 كي اما « دوب هدرک ریخست هنامحریپ

 دیاشو هزیرغ «نمنهذ زا رگید ءزج

 تعرسوینشورب نم دوخب ا-نریمض

 لقتسمودوب رضاح عضولیلحتلوغعم
 مدوب نآ رد هک ی ک انفوخ تلاحزا

 نیا ؛تسجیمیصالخ هار نم یارب

 یروآ تریحیضوبءار هناکینیا مار
 بوخلاح ...دش ادیپ هداسو عیرس
 نتفریذپ «منکبدیابهچ هک مدیمهفیم

 و هوبراوگ انو راوشد هراچ هار نیا
 اهنت هک لمع نیابندز تسد زا نم
 تهارک دشیم بوسحم تاجن رقم

 مدرک خور مامتابیلو متشاد

 واملسم «درک مهاوخ ار راکنیا هک
 .دزک مهاوخ دشابهدش هکر یه

 قمعت و دیدرت یآ هرذ نودب

 متسین ضاح هجوچیپب هک متسنادیم

 تشحو هناخ نیارد ندش ینادنزب

 ار تقیقح نیا « مهدبرد نت كرمو

 نم یاربو مدوب هتفایرد دوز یلیخ

 هتکن نیمه طقف تاظحل نآ ودزین

 نآ هار و هلیسو

 نم « دشاب تساوخیم هچ ره
 . تشاد تیمها

 ناس رد متسناوتیمذ « متسناوتیمن

 رهب مدوبرضاحو موشینادنزنیتنوک
 یریک و لجرما نيازا دوب هک یتمیق
 شیبامک سک ره رد دیاش ... منک

 یتردق ؛ قاب سوم رک

 باجیا|رنآ روپظ طی ارش یتقوات هک

 طیارشنیآ تسا یقخمو هتفرندنکن

 رقن اهنویلیم یارب كنج نامزرد

 رد ؛ دم ایم تشیوبرک یر دارفا
 ناکما اب هظحلرهرد ناسنا كنج

 شوغآ مه ندش هتشک و نتشک

 كن ردو دیدرتیب هکت ساجنی|« تسا

 شدوخ هکنیا یارب ؛ دشکیم مدآ

 هیناثدنچردهکی رما نیادنشکن ار

 «میءهتزرم زا نتشذگ ام|«دریگیم تروص

 دو مدقو هیناثدنچنیا ندومیپ

 راشفو فوخ هچ , لمع ی هلحرمب

 داومه یناسنا دوجورب ار یباذعو
 : ننکتیم

 « دریمب یتسیابیم «اوون»

 یهمادا « دوب نم دوجو مکح نیا
 اضتفا ار وا ندش وحم نم تسیز

 نیرتکچوک هک اجنآزاو درکیم

 تسپورذییواکد رم نیاهب یاهقالع

 كرم « واو مدوخ 2 نیب متشادت

 یتسرابیم؟|وون 2. مدادییجرت اروآ

 نم تاجن مار اهنت نیا و دریمب
 و

 شور یک اتساره ینیبنشوراب
 « متفای مدوسخ نهذرد اروا نتشک

 دوخ قیرط نیا هکنیا لثم الصا

 نهذرد قباسزاو دش اقلا نمب دوخب

 نودب نم اریر « تشاد دوجو نم

 مدوخ نهذرد ارنآ وجتسجو قمعت
 هار هک مدید هعفدکی 0 مدرک ادیب

 دردی یگرم « منادیم اروا نتشک

 یارب تیلوئسم یب و هداس ورس
 ... مدوخ

 دنب عیسو یهطوحم مامترد

 مشچب رتشیب یرفن هس ود یقرش

 ناینادنزبلغاماشزادعب « دندروخیمت

 یاهنلاس « اپهاگشزرو « اپسالک هب
 مرکر سو یحیرفتیاهتمسقو امتیس
 رفنود یکی « دنتفریمرگید هدننک

 تشپ عقوم نآ ردزین دنب نابهگن
 فک رد هک وخ كفاطا یومراویدب

 یصاخ هجوتو هداد دوب هدشانب دنب

 یهلیدنچ یطاب . هداتشادناج چیپب

 فیدرو موس هقبط ناویا هب رگید

 رد « مدیسریم نامدوخ یاهلولس
 ینادنز رفنرابچ هس ناویا لوطمامت
 دنتشادمهاپن ]هک دشمن هدیدرتشیپ

 .دنتفریم ناشدوخیاهلولس فرطب
 یهلب دنچ نیا هک روطنامه

 رکف مدوخ اب مدویپیم ار یرخآ
 ناویا فک رباپ یتقو هک مدرکیم

 مدوخلولس فرصب ار مهار متشاذگ

 و رو یر هست سا
 یهدرن یور ار اهخنرآ « متسیایم

 لثمو موشیم مخولجب هتشاذگ ناویا
 زا و هدش بلس شا هدارا هکیسک
 هتخادناریزب ارمرس دشابهتفرتسد
 . مریگیم دوخب یرکفتم تلاحو
 تبحص دصقرگ ازین «اوون» ًاملسم
 نیازا تساراچان دشاب هتشاد |رماب

 زین وا ینعی « دنک دیلقت نم لمع

 « دوش مخ عضو سمهب هدرن یور
 هست فارطا نمد فو ردارک
 نئمطم هکیتفو ؛ دیئاپ مهاوخ مشچ
 موس هقبط ناویا لوط مامترد مدش
 تک رحكياب ؛تسیئام بقارمیسک

 نوریب بیجزا ار ملامتسد یلومعم

 نیمزب میاپ شیپ ارنآ هدیشک
 هکتیا لثم

 دعب « دشاب هداتفا متسد زا افداصت

 ار لامتسد ه موعیم مخ ًارهاظ

 یاب ودره چم ضوءرد یلو مرادرب

 تکرح كيابو هدیبسچ ار «اوون»

 ۰۰ تخادنا مهاوخ

 ریزارس نیئاپب اههدرن یورزا اروا

 زینوا دوخ ندب عضو ؛ درک م هاوخ
 درک دهاوخ قامت نور تلاح نآ رد

 ولجبور یدحات دوخب دوخواهکنوچ
 یلکب نم تک رحنیااب « تسالیام
 اب « داد دهاوخ تسدزا ار شلدامت
 هقیطهسو دش دهاوخ اهراضفردرس

 دورفدنبیهدشتلافسا فک رد رتنیئاپ

 كيرد انیقی هبرض نیا دمآ دهاوخ
 و ... نمو تشک دهاوخ الا نآ
 مدق كياب عیرس و هداس یلیخ نم
 دنکفامهاوخ لولسنوردب ار دوخ

 دنلب هیضق یادص و رس هک دعبو
 ذا عالطا یارب ابینادنز و دش

 ندریب ابلولسزا « ما یگنوکچ
 اج اهنآ نیب ار مدوخمهنم دنتشیر

 . منزیم
 (مامتات)

 ۵٩ هحنص



 روا ار رد اوت میک

 یاهدعقافتاب ایبملک ی ناپمک یابیر هراتس«كاونمیک »البق یدنچ

 و یئامذیس نادئنم رنهزا

 ؛ داد ناشن دوخ زا یدایز تیلاعف نوچ و تسج تک رش هیریخ عفنب

 سبئر « رواهن زی
 دروآ لمعب ریدقت

 سکع نیا زد
 یروممج سیئر رقم «دیفس

 یناجم تاشیامنیرسكي رد یفیسوم و یرتاتت
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 یو زا اصخش و هتفریذپار وا دش رضاح اکیرما روپمج

 خاک ترامعردلاون میک ابوکتفک لوغشم رواهنزیا

 

 ۰.۰. رو دیئوگب

 تسا "نکنم دب انطاب یلو نیش

 هایتشاب ار اهنآ
 دوز یلیخ هکنیا

 یارب - دزادنایب

 دوخ بلقرد ی

 دب دیابننیاهتبلاو. دنهدیم یاج
 . دوش نییعت

 و نیرتگ رزب عقاو رد یئابنت
 دوجواب .تس من نمشدنی تک ان رطخ
 جرب نیا .دد هک یناسک رثک | نیا

 ار یا یییدنر دیار تم ادق

 تراسجو بلقتوق اهن آ دننارذگیم

 یداعتانای رجیلیخزا دنراد یبیجع

 نیو ج او اس >یلراچ

 ستسیترآ دتیانوی یویدوتسا هلیسوب
 یویدوتسا ردو هدش شخپ ناهجرد
 هدیدرک هلب ودیسرافب ژو ,نلومژالبود
 . تسا

 هک گ لا یرثا « روتاتکید »
 هه رم هدانفآاب یو هک
 ناباکیرما یافت هی فا یجاف

 هک تسا یراکهاشو دنکیم تاهابم

 رثآ نیرتکرزب ارنآ نیدقتنممامت

 .دناهد رول تاحج نلباچزا اچ

 یاهامنیسرد یدوزب ارملیفنیا

 دنهاوخ شیامن نایلربو ژورنلوم
 .داد

 ۲۰ هحبص

 * دننکیم ترفن ءداتفا اپشییو
 یزیچبدیقم هکنیارا لث.ا|یف

 هتام دو کیو لثم * دنشاب
 ینالوطیگ دنزودنشاب هدنزدنه اوخیم

 و یقرت زوربزورزینو دننارنگب ار
 * دننک تفرشیپ

 تاعاسرتعیب دنرادتسوداهن آ

 یرپسرگید مدرمنیباردوخ یک دنز
 مه رودو دننک اپرب نشج - دنزاس
 * دنوش عمج

 <لبیک كرالک »و «نلاارو» لثم

 یسلجم رهردو دنراد یصاخهبذج
 * دننکیم یئابرلد دنشابهک

 و تسیب ات نمهب مایس

 دنفسا مهن
 «بلقشوخ تواخساب و میرک

 هک تسا یتافصاپنیا جوجلو رسدوخ

 -یمقلعت جرب نیارد نیدلوتم هب
 دریک

 قوذو قوشو یمرک هقبط نیا
 < رولیتتبا زیلا 2لثمو دنراد یدایز

 + دنر گنیم یخوشرظنپ یک دنزب
 ةدنشخب و میر عبط دوجواب اپنآ
 برطضمدوزلوپهب عجارالوءهءعم ءدوخ

 رد هشیمه و دنوتیم سپاو لدو

 رکفزااهنآ هی :رک ف ءدنیآ صوصخ

 ... الاشیا یامنیس یهدنیآ
 وئارف ایرام

 درذکیم شنسزا لاس ۲۹و تسین ناوجداىز هکنیااب
 دننک هیهنزونه اذپعم ,تسا هتسج تک رش مه یددعتمیاپملیفرد

 یز نایرتشم دناوتیم یو دننکیهرکفودن رادوابیدایز دیما یئایلاتیا
  دنک ادیپ اهنآیاهملیف کارب

 نیازا تفریمن روصت و وب مادنارغال یرتخد یک دوک رد

 مهاهردقنآ یو هک دش مولعم دعب اما دربردب ملاس ناج طرفم
 ؟روک اد انیرکرام» ,وخیراتملیف تساوخیم درانوبویرام یتقو ؛تسین

 ار ایرام اپ.دچ نیمهو دشزیگنا لایخ یاهمشچ نوتفم ؛ دنک هیهت ار
 .دیناضرامنیس یک راتس ماقمب

 نبشپبو هتسج تکر ش فلتخم یاهملیف یرس كيرد نونک ات
 . تسا هدوب لشا روتانر هارمه «حاورا نيا» ملیفردوا لر

 یزیلان ریو
 لددب یزیلا یبانریو»لصارد شمسا هک هلاس ۲۲ تسا ینز

 ؟یزیلانریو» مانب اروا همه الاحو درک مک نآراار «اریپ» هملکاهدعب
 . دنسانشیم

 زیلو تفرنآ تالکشمو یرادباسح لابندیناوج لیاوا رد
 . دروآ دوجوب یورد یرگیدراکفا شاهداملاقوف
 ۱ اشابیم شدادعتسا شرورب و یو یارب یبوخ لحم امنیس هک دیسر

 هبثآ رد دراد لایخو هدوب <ز ر نز» ملیفردوا یاهلر نیرتهب زا یکی

 . دنک یزاب نیکنس مارد یاهملیفرد طقف
 ارب اروا نانادرک راک « مارد یاهشقنب دیدش هقالع دوجواب

 . دنن|دیمرتبسانم یدمک یاپملیف

 وفورارون وئلا

 : ی دوجوب همهرد یقوشو

 ست سم اه تا ۱ ارترا ی جن
 مزیزعردام لرم تیسانم» ار یراح لاس نوچ

 هدوب ردذعم داتسوو هیلک یا رب ذپ زا مشابیمرا دازع

 . مناهاوخ ار همه قیفوت

 تخنس«دننک دامتعایسکب یزور هکنیا

 . دنرادسا رهومیب
 دنهاوخیم«سیئولیرح» لثم

 زا * دنشاب هتشاد یشوخ یکدنز
 : یرفاو تذسل یئوگ هلذب و یخوش
 .دن رییم

 دوز «دنوشیم تسوددوز اپن آ

 ارکیم ۳" ار ناگتشرف لو هه تاشب ِ کور زع

 رظنبنینچرمالارخآ

  یمراص رادیح

 ونک یمرارق تاسادحاریثات تح»

 .یم تحاران و نیکمغ زین دوز
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 یبیجع تفادصو یراداف واهنآ

 ؛ دنریگب هدهمب |راکراکرک او دنراد
 دهد ماجنایبوخب ار نآ هنرادلیم



 ۱ تا ام
ملف لیرتیلاع هدنهد شیامن هتشذگلاسرد هک

 یاربدرب یئایلاتبا هدش هاب ود یاپ

 نیچلگ ار ایلاتیاروشکی ئامنیسراث آن یرتدیدجزا یادم زین ۱۳۳۸ لاس

 رظنب نیرپذ روطسرد ابنآ زا یتمسق تسرهث هک تسا هد رک

 ۱ دسریم دنمچرا ناگ دنن) رخ

 اکیسدویزوتیو كارتشاب ( یسدافب هلبود پوکتسامتیه.)

 اکولودالرول نآ رسیو نا ردب

 دم
 كرسکا اتبنآ دا تشاب ( یسدانب هلبود :تاعتس)

4 ۳ 
 رسم ِ کرد : ِس 3 :

 لاشرامژرژ

 - انیشوکاولیس نامساکویروتیو كلارتشاب (یسداغب هلبرد)
۰ ۰  

 نآ وصم نا رهوش
 یدلاولالنوتنا

۰۰ 
۰ 

1 

خهکهتسار
ا هود یلی

 كارتشاب (یسداغب هلبود) ی
روسوتربل آانیشوکاولیس

 ید

2 
 یسداش هلبود -یگنرو تری گدا تر

 تازیدام كارتشاب (

۰ ۰ 
 تم هنش 1 < ممب

 رم 2 ۷
 یدروسوتربلا -ویزالآ

 دست _ بس

2 
 نیلهبآ كارتشاب ( یسدافب هلبود رو پوکسامنیس )

 باتف ۱ ِِت رو
 هرویف ویرام

 موی ۴
ورچونیجلارتشاب (یسدافب هلبود یگنر)

 ک

3 ۰۰ 

 هصاق رو ی
رتشاب (یسراعب هلبود)

 گو ویدوتبو *ا

1 
 سس ها

ِ»# 
اب (یسداغب هلبود تو

یس_زویرویتسا كارتش
 انیشوک اول

ازم ی
 

 ذوب رویتسا کا رتشاب هر هلبود ۰ یگند)

 سس سس تست

 ویدوتید كارتشاب ( یسداقب هلیود - یگنرو پوکسامنیس)

 سلدنا و قشع ونآت
2 





 زیر
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 یوم
۳, 1 

 رگیدیابیزهراتس كي
 لاشن شب لاسروبنوی



 لای یدمک نیرث یلاع

 زورتادصور-وپ هرخالابو

 ۱۸ ۷۱۲ 85۲ ۳۴۲۲۴ یگدنز تذل
 مس 2۶ ۱ ۱ ۱ ۱ هلب ود

 لول هژور

 مس رافد

 ( باهشویدوتسا رد)
 و نیرتابیز تک رشاب

 ناگ راتس نیرتدنم رنه
 سنا رف یامنیس

 / )را, ناژ

 رو هک ور لرف

 كانر | ییرثاث

 لوا هحرد هدنناوخ یادصاب

 وکیریلز

 ی ۳ ؟ینز تل

 ۱ هداملاقراخ ملیف كي
۸۹۲1. ۲۲۰۸ ۰ 


